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FC9060/01
Resultados incríveis num piscar de olhos

Bocal tri-active com exclusiva ação 3 em 1
A linha Jewel é ideal para pessoas que fazem questão de resultados eficientes e rápidos. 
Ela vem com o bocal Tri-active patenteado, que fornece três ações de limpeza com um 
único movimento.

Pisos lindos em um piscar de olhos
• Motor de até 2.000 Watts gerando 450 W, o máximo poder de sucção

Limpa fácil mesmo em volta dos móveis
• Bocal tri-active com exclusiva ação 3 em 1

Deixa um aroma fresco e agradável
• O controle de fragrância ativa libera um agradável aroma
 



 Motor de 2.000 Watts

O motor de até 2.000 Watts, altamente eficiente, 
gera 450 Watts, o máximo poder de sucção para 
resultados de limpeza perfeitos.

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.

Controle de fragrância ativa

Para dar um aroma fresco e agradável, todos os 
Jewels vêm com um controle de fragrância ativa 
integrado e ajustável. Os granulados aromáticos 
estão disponíveis nas fragrâncias de flores (FC8025) 
e limão (FC8026).
FC9060/01

Destaques
• Tipo do coletor de pó: s-bag (FC8021) • Concentrador de ar: Bocal Tri-active
•

Design
• Cor(es): Azul
• Modelo: Todos os pisos

Motor
• Potência de entrada máxima: 2.000 W
• Potência de entrada IEC: 1.800 W
• Máximo poder de sucção: 450 W
• Fluxo de ar: 43 L/s
• Vácuo: 32 kPa

Especificações do aspirador de pó
• Controle eletrônico de alimentação: Sim, no corpo
• Filtro de exaustão: Filtro Super Clean Air (FC8030)
• Vedação de ar HEPA: Não
• Capacidade do coletor de pó: 3 l

• Clean Comfort Cassette
• Indicador de coletor de pó cheio
• Comprimento do cabo: 7 m
• Raio de ação: 10 m
• Tubo: Tubo telescópico de metal laqueado
• Acoplamento: Acoplamento do botão
• Suporte para parar/guardar
• Rodas: Rodinhas de plástico
• Controle de fragrância ativa
• Peso: 5,7 kg
• Nível de ruído Lc IEC: 76 dB

Acessórios
• Acessórios: Bocal para cantos e frestas e bocal 

pequeno
• Armazenamento de acessórios: Clipe do tubo
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