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FC9162

O maior poder de sucção de sempre
500 W de poder de sucção para uma limpeza sem esforço

O mais alto poder de sucção de sempre resulta numa limpeza sem esforço: é

disso que trata a gama FC916x. Combinado com um filtro higiénico e um fácil

sistema de remoção do saco, a gama FC916x acaba com todo o pó e sujidade.

Limpeza superior

Motor de 2200 Watt que gera um máximo de 500 Watts de potência de sucção

Sistema antialergias altamente eficaz

Filtro HEPA AirSeal e filtro HEPA 13

Limpeza fácil mesmo em redor do mobiliário

Recolha de pó de longa duração

s-bag XXL com capacidade de 4 litros para um desempenho duradouro

Limpeza superior de soalhos duros

A escova super parquet remove o triplo da sujidade aderente



Aspirador com saco FC9162/01

Destaques Especificações

Limpeza potente

O motor de 2200 Watts altamente eficaz gera

uma potência de sucção máxima de 500 Watts

para resultados de limpeza perfeitos.

A escova super parquet remove o triplo da

sujidade aderente

A escova super parquet remove o triplo da

sujidade aderente

 

Design

Cor: Vermelho imperador

Filtragem

Tipo de saco: Saco S-bag

Capacidade de pó: 4 L

Filtro exaustor: Filtro Ultra Clean Air HEPA 13

HEPA AirSeal

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Bico, Escova pequena

Arrumação de acessórios: Na pega

Escova adicional: Escova Super Parquet

Escova standard: Escova TriActive

Performance

Fluxo de ar (máx): 47 l/s

Potência de entrada (IEC): 2000 W

Potência de entrada (máx): 2200 W

Nível de ruído (Lc IEC): 78 dB

Potência de sucção (máx): 500 W

Vácuo (máx): 34 kPa

Facilidade de utilização

Raio de acção: 12 m

Pega de transporte: Topo e frente

Clean Comfort Cassette

Comprimento do cabo: 9 m

Encaixe do tubo: Botão

Indicador de recipiente de pó cheio

Controlo de potência: Electrónico no aparelho

Tipo de tubo: Telescópico de 3 peças em

metal lacado

Tipo de rodas: Borracha

Peso e dimensões

Peso do produto: 6,3 kg
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