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Compacto e muito potente
Potência sempre disponível sem ocupar espaço

O novo aspirador de pó CompactGo da Philips facilitará a limpeza. É potente,

fácil de transportar, manusear e guardar. Você terá melhores resultados em sua

limpeza de uma maneira mais fácil.

Fácil de guardar

Aparelho pequeno fácil de guardar

Liberdade de movimentos

Leve e compacto, te dá liberdade para se mover

Desempenho de limpeza potente

1400 Watts de potência

Bocal pequeno e ferramenta para cantos e frestas

Multibocal premiado para uma limpeza completa e suave

A última palavra em conforto e comodidade

Coletor de pó lavável

Ajustes de potência variáveis



Aspirador de pó com saco coletor FC8291/02

Destaques Especificações

Motor de 1400 Watts

1400 Watts de potência

Coletor de pó reutilizável

Coletor de pó lavável

Leve e compacto

Você pode transportá-lo e movimentá-lo

durante a limpeza graças ao seu peso e

tamanho reduzidos.

Pequeno no tamanho

Graças ao seu tamanho compacto, o aparelho

pode ser guardado, economizando espaço.

Bocal pequeno e ferramenta para cantos e

frestas

O bocal pequeno e a ferramenta para cantos e

frestas irão ajudá-lo a limpar a mobília e

superfícies delicadas.

Ajustes de potência variáveis

Configurações de potência variáveis permitem

que você selecione um nível de sucção

dependendo do tipo de superfície sendo

aspirada.

Multibocal

Limpeza superior em todos os tipos de piso

graças a esse multibocal premiado. Seu amplo

canal de ar foi projetado para obter um melhor

fluxo de ar e proporciona uma limpeza

eficiente até mesmo nas paredes. Sua junta

dupla especial garante o contato permanente

com o chão para melhores resultados de

limpeza. Projetado e produzido na Alemanha

pela WesselWerk, esse bocal metálico de alta

qualidade possui uma base metálica com

escovas suaves que limpam suavemente pisos

rígidos, ranhuras e carpetes.

Design

Cor: Vermelho-cereja

Desempenho

Potência de entrada (máx.): 1.400 W

Potência de entrada (IEC): 1.000 W

Poder de sucção (máx.): 240 W

Vácuo (máx.): 20 kPa

Fluxo de ar (máx.): 26,6 l/s

Nível de ruído (Lc IEC): 84 dB

Filtragem

Capacidade de armazenamento de pó: 1,6 E

Filtro de exaustão: Microfiltro

Filtro do motor: Esponja

Utilização

Raio de ação: 6 m

Comprimento do cabo: 4 m

Tipo de tubo: Tubo fixo de metal em duas

peças

Alça: Formato que cabe na mão com controle

deslizante de ar

Alça de transporte: Parte sup.

Acoplamento do tubo: Cônico

Suporte para parar ou guardar: Vertical e

horizontal

Tipo de roda: Plástico

Controle de alimentação

Bocais e acessórios

Bocal padrão: Bocal multiuso

Acessórios incluídos: Bocal fino, Bocal

pequeno

Sustentabilidade

Embalagem: > 75% de materiais reciclados

Manual do usuário: Papel 100% reciclado

Peso e dimensões

Peso do produto: 4 kg

Dimensões do produto (CxLxA):

337X260X233 mm
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