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Máximo conforto, mínimo esforço
Com pega ComfortControl para uma limpeza mais fácil

Sinta o alívio de uma limpeza mais confortável

Ajuda a evitar a tensão nos pulsos

Pega ComfortControl desenhada ergonomicamente

Mudança dos controlos sem ter de se curvar

Controlos com a ponta dos dedos na pega

Manuseamento sem esforço

Ligação de mangueira rotativa para manuseamento mais fácil

Potência de sucção assombrosa

Motor de 2000 Watt que gera um máximo de 375 Watt de potência de sucção

Poder de limpeza perfeito a cada utilização

Sistema de limpeza de filtro higiénico e semi-automático



Aspirador sem saco FC9252/01

Destaques Especificações

Pega ComfortControl

Esta pega de design ergonómico contribui para

a prevenção da tensão dos pulsos. O

manuseamento é feito com apenas uma mão,

sem qualquer esforço. Desfrute de limpeza

mais fácil.

Controlos com a ponta dos dedos

Através dos botões na pega, poderá utilizar o

aspirador facilmente - sem se dobrar!

Ligação de mangueira rotativa

A mangueira apresenta uma ligação giratória

com a pega, pelo que permite um

manuseamento mais fácil e menos tensão dos

pulsos.

Potência de limpeza assombrosa

Motor de 2000 Watt muito eficiente que gera

um máximo de 375 Watt de potência de

sucção.

Sistema de limpeza de filtro

Mantenha a melhor potência de sucção sem

esforço, desobstruindo o filtro sem tocar no pó.

Excepcionalmente silenciosa

O nível de som deste produto é muito baixo no

âmbito da sua categoria.

 

Design

Cor: Preto brilhante

Filtragem

Capacidade de pó: 1,5 l

Filtro exaustor: Filtro lavável Ultra Clean Air

HEPA 13

Sistema de limpeza do filtro: Sistema manual

Tipo de filtro: HEPA 10, Gore-Tex

HEPA AirSeal

Escovas e acessórios

Acessórios: Bico, Escova pequena

Arrumação de acessórios: Na pega

Escova standard: Escova TriActive

Desempenho

Fluxo de ar (máx): 37 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.): 375 W

Vácuo (máx): 33 kPa

Facilidade de utilização

Raio de acção: 11,5 m

Pega de transporte: Topo e frente

Comprimento do cabo: 8 m

Encaixe do tubo: Botão

Pega: Pega ComfortControl

Controlo de potência: Electrónico na pega

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico

lacado de 2 peças

Tipo de rodas: Borracha

Peso e dimensões

Peso do produto: 7,5 kg
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