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PowerPro
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Limpeza sem esforço, desempenho potente

Com a tecnologia PowerCyclone

O novo Philips PowerPro limpa o seu chão sem esforço, graças à tecnologia

PowerCyclone. O recipiente do pó avançado é fácil de esvaziar e ajuda a evitar

nuvens de poeira.

Desempenho de limpeza potente

Tecnologia PowerCyclone separa pó e ar numa passagem

Motor de 2000 watts para alto desempenho

Fácil de limpar

Design avançado do recipiente do pó para um esvaziamento fácil

Filtro em espuma lavável para um desempenho duradouro

Alcance extra longo para uma limpeza prática

Raio de acção de 11 m para mais limpeza com menos esforço



Aspirador sem saco FC8760/01

Destaques Especificações

Tecnologia PowerCyclone

A tecnologia PowerCyclone proporciona os

melhores resultados de limpeza numa só

passagem através de 3 operações

extremamente eficientes: 1) O ar entra

rapidamente no PowerCyclone, graças à

abertura recta e à superfície macia da entrada

de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera

rapidamente o movimento ascendente do ar

na câmara ciclónica. 3) Na zona ciclónica

superior, as lamelas de saída removem

eficazmente o pó do ar.

Motor de 2000 Watt

O motor de 2000 watts gera, no máximo,

360 watts de potência de sucção para um alto

desempenho.

Recipiente do pó fácil de esvaziar

O recipiente do pó foi concebido com

exactidão para eliminar o pó sem criar uma

nuvem de poeira. Graças ao seu formato

exclusivo e superfície macia, o pó é recolhido

de um lado do recipiente e desliza

uniformemente para o cesto do lixo.

Filtro em espuma lavável, longa duração

O filtro em espuma pode ser lavado facilmente

em água corrente para um desempenho

duradouro.

Raio de acção de 11 m

Um alcance extra longo para uma limpeza

mais prática.

Design

Cor: Vermelho vivo

Filtragem

Capacidade de pó: 2 l

Filtro exaustor: Filtro Super Clean Air HEPA

12

HEPA AirSeal

Filtro do motor: Filtro duplo em espuma

lavável

Escovas e acessórios

Acessórios: Bico, Escova pequena

Arrumação de acessórios: No clipe do tubo

Escova standard: Escova com rodas

multifuncional

Desempenho

Fluxo de ar (máx): 37 l/s

Potência de entrada (IEC): 1800 W

Potência de entrada (máx): 2000 W

Nível de ruído (Lc IEC): 80 dB

Poder de sucção (máx.): 360 W

Vácuo (máx): 33 kPa

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel

reciclado

Facilidade de utilização

Raio de acção: 11 m

Pega de transporte: Topo e frente

Comprimento do cabo: 8 m

Encaixe do tubo: Libertação fácil

Controlo de potência: Electrónico no aparelho

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2

peças

Tipo de rodas: Borracha

Peso e dimensões

Peso do produto: 5,5 kg

Dimensões do produto (CxLxA): 440 x 300 x

290 mm

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑03‑15

Versão: 7.0.1

EAN: 87 10103 55761 6

www.philips.com

http://www.philips.com/

