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FC8608/01

A limpeza mais potente ao seu alcance

Este potente aspirador de 1800 W proporciona um alto nível de sucção - nada menos do que 350 W! Este

modelo inclui uma escova Parquet extra e rodas de borracha, e sistema de 5 níveis de filtragem, Clean Comfort

Cassette e um fio extralongo.

Limpeza de alta potência

Motor de 1800 W, poder de sucção máximo de 350 W

Eliminação higiénica do saco do pó

Cassete Clean Comfort exclusiva

Cuida dos soalhos em parquet

Escova parquet para limpeza cuidada de soalhos rígidos

Protege o seu soalho

Sem riscos, graças às rodas de borracha



Aspirador com Saco FC8608/01

Destaques Especificações

Cassete Clean Comfort exclusiva

Ao desfazer-se do saco do pó, não haverá

contacto com o pó graças a este sistema

patenteado.

Sem riscos, graças às rodas de borracha

Este aspirador possui rodas de borracha para

deslizar suavemente sobre superfícies duras

sem riscar.

 

Especificações gerais

Modelo: Parquet

Acessórios

Escova especial: Escova Parquet

Acessórios: Escova pequena e bico

Arrumação de acessórios: Clipe no tubo

Motor

Potência de entrada máx.: 1800 W

Potência de entrada IEC: 1600 W

Potência de sucção máxima: 350 W

Fluxo de ar: 40 l/s

Vácuo: 30 kPa

Especificações do aspirador

Controlo electrónico

Nível de ruído Lc IEC: 82 dB

Filtro de saída: Ar super limpo

Escova standard: Escova com rodas

multifuncional

Capacidade do saco: 3 l

Tipo de saco: Saco S-bag

Indicador de saco cheio

Clean Comfort Cassette

Raio de acção: 10 m

Comprimento do fio: 7 m

Tubo: Telescópico cromado

Acoplamento: Botão

Arrumação assistida

Material das rodas: Rodas em borracha

Design

Cor(es): Azul Oxford
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