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Não se canse a fazer a limpeza
Fio extra longo, não necessita de saco

A gama de aspiradores sem saco EasyClean da Philips foi concebida para as

pessoas que pretendem uma limpeza profunda com o mínimo de esforço.

Remove facilmente sujidade e poeiras

Motor de 1800 Watt que gera um máximo de 300 Watt de potência de sucção

Ar limpo em sua casa

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

Eliminação fácil do pó

O recipiente do pó pode ser facilmente retirado e esvaziado

Longo alcance

Alcance extra longo de 11 m

Limpeza fácil em redor do mobiliário

Escova TriActive com acção exclusiva 3 em 1



Aspirador sem saco FC8734/01

Destaques Especificações

Motor de 1800 Watt

Aspirador da Philips com motor de 1800 Watt

que gera um máximo de 300 Watt de potência

de sucção para garantir resultados perfeitos de

limpeza.

Filtro Super Clean Air HEPA 12

Este filtro Super Clean Air HEPA 12 recolhe

pelo menos 99,5% de todos os ácaros

microscópicos que provocam alergias

respiratórias.

Recipiente do pó fácil de esvaziar

O aspirador sem saco inclui um recipiente

transparente do pó que mostra o pó aspirado e

facilita o processo de encontrar objectos

aspirados acidentalmente.

Alcance de 11 m

Graças ao seu fio de 8 m, tem um alcance de

11 m sem ter de mudar a ficha.

Fluxo ciclónico melhorado

Este EasyClean possui um fluxo ciclónico

melhorado que filtra ainda mais pó do ar.

Escova TriActive

A escova TriActive limpa o seu chão de 3

formas numa só passagem: 1) Uma abertura

maior na ponta da escova aspira facilmente as

partículas de maior dimensão. 2) Proporciona

uma eficiência máxima de limpeza graças ao

fluxo de ar optimizado através da escova. 3) As

duas escovas laterais limpam o pó e a

sujidade junto à mobília e às paredes.

Design

Cor: Vermelho forte

Filtragem

Filtro exaustor: Filtro Super Clean Air HEPA

12

Tipo de filtro: HEPA 10, Gore-Tex

Capacidade de pó: 2 l

Escovas e acessórios

Acessórios: Bico, Escova pequena

Arrumação de acessórios: Na pega

Escova standard: Escova TriActive

Desempenho

Fluxo de ar (máx): 36 l/s

Potência de entrada (IEC): 1600 W

Potência de entrada (máx): 1800 W

Nível de ruído (Lc IEC): 79 dB

Poder de sucção (máx.): 300 W

Vácuo (máx): 29 kPa

Facilidade de utilização

Pega de transporte: Topo e frente

Encaixe do tubo: Botão

Controlo de potência: Electrónico no aparelho

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico

lacado de 2 peças

Tipo de rodas: Borracha

Raio de acção: 11 m

Comprimento do cabo: 8 m

Peso e dimensões

Peso do produto: 6 kg
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