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FC9160
O maior poder de sucção que você já viu

500 W de poder de sucção para uma limpeza sem esforço
O mais alto poder de sucção, resultando em uma limpeza sem esforço: assim é a linha 
Easy Clean. Graças ao filtro higiênico e ao fácil sistema de remoção do coletor de pó, a 
linha Easy Clean acaba com o pó e a sujeira rapidinho.

Limpeza superior
• Motor de 2.200 W gerando 500 W de poder de sucção

Sistema antialérgico para que deixar a casa mais limpa
• Vedação de ar HEPA e filtro HEPA 13 lavável

Remoção mais duradoura do pó
• S-bag XXL de 4 litros para produtividade máxima
 



 

FC9160/01
• Bocal padrão: Bocal tri-active, escuro •
Acessórios
• Bocal especial: N/D
• Acessórios: Escova, bocal fino e pequeno
• Armazenamento de acessórios: Ponte

Motor
• Potência de entrada máxima: 2.200 W
• Potência de entrada IEC: 2.000 W
• Máximo poder de sucção: 500 W
• Fluxo de ar: 47.0 l/s
• Vácuo: 34.0 kPa

Especificações do aspirador de pó
• Controle eletrônico de alimentação
• Controle remoto infravermelho: N/D
• Nível de ruído Lc IEC: 78 dB
• Filtro escoador: Filtro Ultra Clean HEPA 13
• Vedação de ar HEPA

• Fragrância ativa: N/D
• Capacidade do coletor de pó: 4 l
• Tipo de coletor de pó: S-bag
• Indicador de coletor de pó cheio
• Clean Comfort Cassette
• Raio de ação: 12 m
• Comprimento do cabo: 9 m
• Tubo: Tubos telescópicos laqueados com tinta 

metálica
• Acoplamento: Botão
• Suporte para parar/guardar: Parada e 

armazenamento
• Alça: Superior e frontal
• Peso: 6,3 kg
• Material das rodas: rodas de borracha

Design
• Cor(es): Cinza esverdeado
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