
Aspirador sem saco

PowerPro Compact

 
1800 W

PowerCyclone 4

Filtro HEPA 10 lavável

Parquet

 
FC8473/01

Potência de sucção 20% mais elevada* para uma melhor limpeza

Com a tecnologia PowerCyclone 4

O novo aspirador compacto PowerPro da Philips fornece um desempenho potente sem cedências graças à

tecnologia PowerCyclone 4 e ao design avançado do recipiente

Desempenho de limpeza potente

Tecnologia PowerCyclone 4 separa pó e ar numa passagem

Motor de 1800 watts para alto desempenho

Ar limpo em sua casa

O filtro HEPA retém parasitas microscópicos que provocam alergias.

Fácil de limpar

Design avançado do recipiente do pó para um esvaziamento fácil

Pega ergonómica para maior alcance

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

Protecção contra riscos para soalhos em parquet

Escova Parquet com cerdas macias para protecção anti-riscos



Aspirador sem saco FC8473/01

Destaques Especificações

Tecnologia PowerCyclone 4

A tecnologia PowerCyclone 4 proporciona os

melhores resultados de limpeza numa só

passagem através de operações extremamente

eficientes: 1) O ar entra rapidamente no

PowerCyclone graças à abertura recta e à

superfície macia da entrada de ar. 2) A

passagem de ar curvada acelera rapidamente

o movimento ascendente do ar na câmara

ciclónica para separar o pó do ar.

Motor de 1800 watts

O motor de 1800 watts gera, no máximo,

350 watts de potência de sucção para um alto

desempenho.

Sistema de filtro HEPA

O filtro HEPA com pregas possui uma

superfície de filtragem grande e um bom

desempenho de filtragem. Em combinação

com o fluxo de ar ciclónico, isto impede que o

filtro fique obstruído rapidamente e permite

resultados de filtragem melhores e mais

duradouros.

Recipiente do pó fácil de esvaziar

O recipiente do pó foi concebido com

exactidão para eliminar o pó sem criar uma

nuvem de poeira. Graças ao seu formato

exclusivo e superfície macia, o pó é recolhido

de um lado do recipiente e desliza

uniformemente para o cesto do lixo.

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.

Escova Parquet

Acabaram-se os riscos graças a esta escova

com cerdas macias concebida especificamente

para a limpeza cuidada de pavimentos.

Design

Cor: Negro profundo

Performance

Potência de entrada (máx): 1800 W

Potência de entrada (IEC): 1600 W

Poder de sucção (máx.): 350 W

Vácuo (máx): 25 kPa

Fluxo de ar (máx): 35 l/s

Nível de ruído (Lc IEC): 83 dB

Filtragem

Capacidade de pó: 1,5 l

Filtro exaustor: Microfibra

Filtro do motor: Filtro duplo em espuma

lavável

Facilidade de utilização

Raio de acção: 9 m

Comprimento do cabo: 6 m

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2

peças

Pega de transporte: Frente

Encaixe do tubo: Cónico

Tipo de rodas: Plástico

Escovas e acessórios

Escova standard: Bico multi-usos

Escova adicional: Escova Parquet

Acessórios: Bico, Escova pequena

Arrumação de acessórios: No clipe do tubo

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel

reciclado

Peso e dimensões

Peso do produto: 4,5 kg

Dimensões do produto (CxLxA):

406x285x238 mm

* Potência de sucção testada de acordo com a norma

internacional DIN EN 60312/11/2008, testada pelo

instituto de testes externo SLG Prüf- und zertifizierungs

GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Janeiro de

2013).
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