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Óptimos resultados num abrir e fechar de olhos
Escova Tri-Active exclusiva limpa 3 x numa só passagem

A gama Jewel é ideal para quem deseja obter rapidamente bons resultados. Dispõe de uma escova Tri-Active

patenteada, que lhe proporciona três acções de limpeza numa só passagem.

Chão bonito num abrir e fechar de olhos

Motor de 2000 Watts que gera um máximo de 450 Watts de potência de sucção

Ar limpo em sua casa

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

Limpeza fácil em redor do mobiliário

Escova Tri-Active exclusiva limpa 3 x numa só passagem

Deixa um aroma fresco e limpo

O Active Fragrance Control liberta um aroma agradável



Aspirador com saco FC9064/01

Destaques Especificações

Motor de 2000 Watt

O motor de 2000 Watts altamente eficaz gera

uma potência de sucção máxima de 450 Watts

para resultados de limpeza perfeitos.

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.

Escova Tri-Active

Esta escova exclusiva, com design

aerodinâmico para um máximo de eficácia na

limpeza, dispõe de escovas laterais para

remover pó de cantos e esquinas e de uma

abertura frontal para apanhar pedaços de

sujidade maiores. Assim, cada passagem

proporciona uma limpeza e brilho imediatos.

Active fragrance control

Para dar um aroma de limpeza fresco e

especial, o Jewel é fornecido com o Active

Fragrance Control, totalmente integrado e

ajustável. Os grânulos de aroma estão

disponíveis nas versões floral (FC8025) e

limão (FC8026).

Design

Cor: Amarelo brilhante

Desempenho

Fluxo de ar (máx): 43 l/s

Potência de entrada (IEC): 1800 W

Potência de entrada (máx): 2000 W

Nível de ruído (Lc IEC): 76 dB

Poder de sucção (máx.): 450 W

Vácuo (máx): 32 kPa

Filtragem

Tipo de saco: s-bag

Filtro exaustor: Filtro Super Clean Air HEPA

12

Vedante HEPA Air: Não

Capacidade de pó: 3 l

Facilidade de utilização

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico

lacado de 2 peças

Indicador de saco cheio

Clean Comfort Cassette

Acoplamento: Botão

Active Fragrance Control

Arrumação / arrumação assistida: Partes

posterior e inferior

Tipo de rodas: Borracha

Controlo de potência: Electrónico no aparelho

Raio de acção: 10 m

Comprimento do cabo: 7 m

Escovas e acessórios

Escova standard: Escova TriActive

Acessórios: Bico, Escova pequena

Arrumação dos acessórios: Na pega

Dimensões e peso

Peso: 5,7 kg
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