
 

Philips
aspirador de pó sem 
coletor

FC8712/01
Limpeza sem sacrifício

Não precisa de coletor
O EasyClean Philips foi projetado para pessoas que querem limpeza total com o mínimo 
de esforço.

Remove com facilidade sujeira e poeira
• O motor de 1800 W gera 300 W de poder de sucção máximo

Fácil descarte de pó
• O recipiente de sujeira pode ser facilmente removido e esvaziado
 



 Motor de 1800 Watts

O motor de 1800 Watts gera 300 W de poder de 
sucção máximo para garantir uma limpeza perfeita.

Recipiente de sujeira fácil de esvaziar

O aspirador de pó sem coletor dispõe de um 
recipiente de sujeira transparente que mostra a 
sujeira removida do piso e facilita a visualização de 
objetos aspirados acidentalmente.
FC8712/01

Destaques
• Tubo: Tubo telescópico de metal laqueado • Armazenamento de acessórios: Clipe do tubo
•

Design
• Cor(es): Amarelo

Motor
• Potência de entrada máxima: 1.800 W
• Potência de entrada IEC: 1,600 W
• Máximo poder de sucção: 300 W
• Fluxo de ar: 34 L/s
• Vácuo: 26,5 kPa

Especificações do aspirador de pó
• Nível de ruído Lc IEC: 79 dB
• Controle eletrônico de alimentação: Sim, no corpo
• Filtro de exaustão: Filtro Super clean air

• Acoplamento: Acoplamento do botão
• Alça para carregar: Parte superior
• Filtro ciclônico: HEPA 10, Gore-Tex (FC8047/01)
• Rodas: Rodinhas de plástico
• Capacidade de armazenamento de pó: 2 l
• Comprimento do cabo: 7 m
• Raio de ação: 10 m
• Suporte para parar/guardar
• Peso: 6 kg

Acessórios
• Concentrador de ar: Bocal padrão para todo tipo 

de limpeza
• Acessórios: Escova e bocal para cantos e frestas
Especificações
Aspirador de pó sem coletor
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