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Limpeza sem sacrifício
Cordão elétrico extralongo, não precisa de saco coletor

O aspirador de pó sem saco coletor EasyClean da 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

Ar limpo dentro de sua casa

Filtro Super Clean Air HEPA 12, 99,5% de filtragem

Fácil descarte de pó

O recipiente de sujeira pode ser facilmente removido e esvaziado

Longo alcance

Extra-alcance de 11 m

Limpa fácil mesmo em volta dos móveis

Bocal tri-active com exclusiva ação 3 em 1
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Destaques Especificações

Motor de 1800 Watts

O motor de 1800 Watts gera 300 W de poder

de sucção máximo para garantir uma limpeza

perfeita.

Filtro Super Clean Air HEPA 12

O filtro Super Clean Air HEPA 12 captura pelo

menos 99,5% de todos os microorganismos

que causam alergias respiratórias.

Recipiente de sujeira fácil de esvaziar

O aspirador de pó sem saco coletor dispõe de

um recipiente de sujeira transparente que

mostra a sujeira removida do piso e facilita a

visualização de objetos aspirados

acidentalmente.

Alcance de 11 m

Graças ao cordão elétrico de 8 m, você

consegue um alcance de 11 m sem precisar

trocar de tomada.

Bocal Tri-active

Este bocal exclusivo foi projetado

aerodinamicamente para oferecer o máximo de

eficiência em limpeza. Ele tem escovas

laterais para remoção de sujeira em cantos e

frestas e uma abertura frontal para sugar

partículas maiores. Assim, cada movimento

proporcionará um resultado de limpeza

imediato.

Fluxo de ar ciclônico

O EasyClean possui fluxo de ar ciclônico que

filtra ainda mais poeira do ar.

Design

Cor: Vermelho-escuro

Desempenho

Potência de entrada (máx.): 1.800 W

Potência de entrada (IEC): 1600 W

Poder de sucção (máx.): 300 W

Vácuo (máx.): 29 kPa

Fluxo de ar (máx.): 36 L/s

Nível de ruído (Lc IEC): 79 dB

Filtragem

Capacidade de armazenamento de pó: 2 l

Tipo de filtro: Gore-Tex HEPA 10

Filtro de exaustão: Filtro Super Clean Air

HEPA 12

Utilização

Raio de ação: 11 m

Tipo de tubo: Tubo telescópico de duas peças

em metal laqueado

Alça de transporte: Superior e frontal

Acoplamento: Botão

Suporte para parar ou guardar: Nas partes

posterior e inferior

Tipo de roda: Borracha

Controle de alimentação: Eletrônico, no

aparelho

Comprimento do cabo: 8 m

Bocais e acessórios

Bocal padrão: Bocal TriActive

Acessórios: Bocal fino, Bocal pequeno

Armazenamento dos acessórios: Na alça

Peso e dimensões

Peso: 6 kg
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