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Desempenho máximo
Menor consumo de energia

O novo Philips PowerLife apresenta um desempenho máximo de limpeza em

todos os pavimentos, graças à escova específica para pavimentos.

Excelentes resultados de limpeza

Classe A de eficiência energética

Desempenho de classe A em pavimentos

Escova para uma limpeza perfeita em todos os pavimentos

Funcionalidades

Compartimento para pó de 3 L e s-bag para um desempenho duradouro

Limpeza confortável graças ao tubo leve em alumínio

Chegue a todos os cantos graças a esta pega ergonómica extra longa



Aspirador com saco FC8321/09

Destaques Especificações

Classe A de eficiência energética

Este aspirador foi concebido para obter um

desempenho máximo com uma classe A de

eficiência energética.

Classe A em pavimentos

Este produto atinge a melhor classe de

desempenho de limpeza em pavimentos. É

recolhido 100% do pó!

Pega ergonómica extra longa

Esta pega com formato ergonómico permite

uma utilização cómoda. O seu design extra

longo permite-lhe um maior alcance, para

poder limpar facilmente áreas difíceis de

alcançar.

Capacidade para 3 L de pó

O compartimento para pó de 3 L maximiza o

potencial do saco para o pó s-bag clássico,

garantindo assim um desempenho duradouro.

Tubo telescópico em alumínio

O tubo leve em alumínio do aspirador permite

uma utilização e um transporte confortáveis. O

tubo telescópico de 2 peças pode ser ajustado

facilmente para a sua altura preferida.

Escova para pavimentos

A escova para pavimentos garante uma

limpeza perfeita em todos os tipos de

pavimento, especialmente em parquet e

azulejos. 1) As cerdas macias especiais

protegem o chão contra riscos. 2) O padrão das

cerdas macias assegura uma recolha

optimizada de pó em todos os pavimentos. 3)

A escova é leve e está equipada com rodas

para um óptimo manuseamento em todos os

tipos de chão.

Performance

Classificação de eficiência energética: A

Consumo de energia anual: 26,3 kW·h

Classe da limpeza de pavimentos: A

Classe de re-emissão de poeiras: E

Nível da potência sonora: 84 dB

Fluxo de ar (máx): 29,4 l/s l/s

Vácuo (máx): 19,5 kPa

Potência de entrada (IEC): 750 W

Design

Cor: Azul brilhante

Filtragem

Tipo de saco: s-bag clássico

Filtro exaustor: Microfibra

Filtro do motor: Microfibra

Capacidade de pó: 3 l

Facilidade de utilização

Tipo de tubo: Tubo telescópico em alumínio

de 2 peças

Encaixe do tubo: Cónico

Tipo de rodas: Plástico

Pega de transporte: Frente

Indicador de recipiente de pó cheio

Raio de acção: 8 m

Comprimento do cabo de alimentação: 5 m

Escovas e acessórios

Escova standard: Escova para pavimentos

Acessórios incluídos: Bico, Escova pequena

Escova adicional: Escova para pavimentos

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel

reciclado

Peso e dimensões

Peso do produto: 4,2 kg

Dimensões do produto (CxLxA): 406 x 282 x

220 mm

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑02‑08

Versão: 10.1.1

EAN: 08 71010 36900 85

www.philips.com

http://www.philips.com/

