
 

 

Philips SmallStar
Aspirador sem saco

1800 W

FC8284/01
Liberdade de movimentos!

Compacto, leve e potente
Experimente a liberdade de movimentos com o Philips SmallStar. Extremamente 
compacto e leve, este aspirador é muito fácil de manusear e combina a alta potência com 
a filtragem HEPA para lhe proporcionar óptimos resultados de limpeza!

Manuseamento e arrumação fáceis
• Tamanho compacto para fácil manuseamento e arrumação

Transporte fácil
• Leve para transporte fácil
• Duas pegas de transporte práticas para um fácil transporte

Óptimos resultados de limpeza
• Alta potência de sucção para óptimos resultados de limpeza

Manuseamento fácil
• Rodas grandes em borracha para fácil manuseamento

Filtragem de pó fino
• Filtro Clean Air HEPA para filtragem do pó fino



 Tamanho compacto

O tamanho compacto deste aspirador torna-o fácil 
de manusear durante a utilização e fácil de guardar 
depois de usar.

Leve

A leveza deste aspirador facilita o seu transporte.

Alta potência de sucção
Alta potência de sucção para óptimos resultados de 
limpeza

Rodas grandes em borracha

As rodas grandes asseguram que é fácil passar por 
cima de obstáculos, como soleiras, e visto que estas 

são revestidas a borracha macia, os seus chãos não 
serão danificados. Estas rodas garantem um 
manuseamento fácil.

Duas pegas de transporte

Este aspirador tem uma pega de transporte na parte 
frontal e outra na parte superior. Isto facilita o seu 
transporte antes, durante e depois da utilização.

Filtro Clean Air HEPA

O filtro High Efficiency Particulate Air (HEPA) filtra 
o pó fino do ar. Isto garante que é recolhido mais pó.
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Especificações
Design
• Cor: Prateado marinho

Filtragem
• Filtro exaustor: Filtro Clean Air HEPA
• Tipo de filtro: HEPA
• Capacidade de pó: 1 l

Escovas e acessórios
• Acessórios: Escova, Bico, Escova pequena
• Escova standard: Bico multi-usos

Desempenho
• Fluxo de ar (máx): 34 l/s
• Potência de entrada (IEC): 1600 W
• Potência de entrada (máx): 1800 W
• Nível de ruído (Lc IEC): 82 dB
• Poder de sucção (máx.): 275 W
• Vácuo (máx): 30 kPa

Facilidade de utilização
• Encaixe do tubo: Cónico
• Controlo de potência: Electrónico no aparelho
• Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2 

peças
• Tipo de rodas: Borracha
• Raio de acção: 9 m
• Comprimento do cabo: 6 m

Peso e dimensões
• Dimensões da embalagem (CxLxA): 340 x 258 x 

218 mm
• Peso do produto: 4,2 kg
•
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