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Antialergia

 

FC9064/02

Óptimos resultados num abrir e fechar de olhos

Escova TriActive com acção exclusiva 3 em 1

A gama Jewel é ideal para quem deseja obter rapidamente óptimos resultados.

Dispõe de uma escova Tri-active patenteada, que lhe proporciona três acções de

limpeza numa só passagem.

Chãos maravilhosos num abrir e fechar de olhos

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

Ar limpo na sua casa

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

Limpeza fácil mesmo à volta da mobília

Escova TriActive com acção exclusiva 3 em 1



Aspirador com saco FC9064/02

Destaques Especificações

Motor de 2000 watts

Motor 2000 watts extremamente eficiente 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 retém, pelo

menos, 99,5% de todos os parasitas

microscópicos nocivos que provocam alergias

respiratórias.

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) Esta

apresenta 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 profundo

Filtragem

Tipo de saco: Saco S-bag

Filtro exaustor: Filtro Super Clean Air HEPA

12

Capacidade de pó: 3 l

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Bico, Escova pequena

Escova standard: Escova TriActive

Performance

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

Potência de sucção (máx): 450 W

Vácuo (máx): 32 kPa

Facilidade de utilização

Pega de transporte: Frente

Clean Comfort Cassette

Encaixe do tubo: Botão

Indicador de recipiente de pó cheio

Controlo de potência: Electrónico no aparelho

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico

lacado de 2 peças

Tipo de rodas: Plástico

Raio de acção: 10 m

Comprimento do cabo de alimentação: 7 m

Peso e dimensões

Peso do produto: 5,7 kg
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