
Aspirador com saco

PowerLife

 
1900W

Potência de sucção de 320 W

 
FC8451/01

O segredo está na potência
Motor de 1900 watts para excelentes resultados de limpeza

Excelentes resultados de limpeza em todos os tipos de chão com o aspirador Philips PowerLife, graças ao

motor de 1900 watts.

Elevada potência de limpeza

Motor de 1900 watts que gera um máximo de 320 watts de potência de sucção

Recolha de pó de longa duração

Saco S-Bag de 3 litros para um desempenho duradouro

Pega ergonómica para maior alcance

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

Tubo telescópico em metal leve

Limpeza confortável graças ao tubo leve em alumínio



Aspirador com saco FC8451/01

Destaques Especificações

Motor de 1900 watts

Motor de 1900 watts que gera um máximo de

320 watts de potência de sucção para garantir

resultados de limpeza perfeitos.

Saco S-Bag de 3 litros

Este saco para o pó grande da Philips permite-

lhe optimizar a utilização do saco do aspirador,

o que significa que o terá de substituir com

menor frequência.

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.

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.

 

Design

Cor: Vermelho total

Filtragem

Tipo de saco: s-bag

Filtro exaustor: Microfibra

Capacidade de pó: 3 l

Escovas e acessórios

Acessórios: Bico, Escova pequena

Arrumação de acessórios: No clipe do tubo

Escova standard: Bico multi-usos

Performance

Fluxo de ar (máx): 39 l/s

Potência de entrada (IEC): 1600 W

Potência de entrada (máx): 1900 W

Nível de ruído (Lc IEC): 82 dB

Poder de sucção (máx.): 320 W

Vácuo (máx): 26 kPa

Facilidade de utilização

Pega de transporte: Frente

Encaixe do tubo: Cónico

Indicador de saco cheio

Pega: Pega ergonómica extra longa

Controlo de potência: Electrónico no aparelho

Tipo de tubo: Tubo telescópico em alumínio

Tipo de rodas: Plástico

Raio de acção: 8 m

Comprimento do cabo: 5 m

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 406 x 282 x

220 mm

Peso do produto: 4 kg
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