
 

Philips
Aspirador de pó com 
coletor

Todos os pisos

FC8601/02
O mais alto poder de limpeza para 

economizar seu dinheiro
Este poderoso aspirador de pó de 1.700 W fornece um alto poder de sucção para uma 
limpeza eficiente. Este modelo vem com um bocal padrão com rodas para todo tipo de 
limpeza, sistema de filtragem de cinco camadas, Clean Comfort Cassette e fio extralongo.

Alto poder de limpeza
• Motor de 1.700 W gerando 330 W de poder de sucção

Descarte higiênico do coletor de sujeira
• Clean Comfort Cassette exclusivo
 



 Clean Comfort Cassette exclusivo

Quando descartar o coletor de sujeira, não haverá 
contato com a sujeira graças ao sistema patenteado.
FC8601/02

Destaques
• Controle eletrônico de alimentação •
Especificações gerais
• Modelo: Todos os pisos

Acessórios
• Acessórios: Bocal pequeno, bocal para cantos e 

frestas
• Armazenamento de acessórios: Clipe do tubo

Motor
• Potência de entrada máxima: 1.700 W
• Potência de entrada IEC: 1.500 W
• Máximo poder de sucção: 330 W
• Fluxo de ar: 40 l/s
• Vácuo: 30 kPa

Especificações do aspirador de pó

• Nível de ruído Lc IEC: 82 dB
• Filtro escoador: Super clean air
• Bocal padrão: Para todo tipo de limpeza, bocal com 

rodas
• Capacidade do coletor de pó: 3 l
• Tipo de coletor de pó: S-bag
• Indicador de coletor de pó cheio
• Clean Comfort Cassette
• Raio de ação: 10 m
• Comprimento do cabo: 7 m
• Tubo: Tubo telescópico de metal laqueado
• Suporte para parar/guardar
• Material das rodas: Rodinhas de plástico

Design
• Cor(es): Amarelo
Especificações
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