
 

Aspirador com saco

7000 series

 
99,9% de recolha de pó

750 W

66 dB para aspirar
silenciosamente

 

FC8786/09 Potência máxima. Ruído mínimo*
Recolhe e bloqueia >99,99%** do pó e dos alergénios

Um chão limpo torna uma casa mais saudável. O novo Philips Performer Silent

inclui uma tecnologia avançada de escovas para recolher cuidadosamente a

sujidade e o pó fino, para proporcionar um ambiente saudável. A 66 dB, este é

também o nosso aspirador mais silencioso de sempre.

Desempenho superior

Motor de 750 W para uma potência de sucção elevada

99,9% de recolha de pó** para garantir uma limpeza profunda

Aspire em silêncio em qualquer momento, sem incomodar ninguém

O filtro antialérgico retém 99,9% das partículas - certificação ECARF

A escova TriActive Pro recolhe as partículas mais finas de poeira para uma limpeza

mais profunda

Escova Parquet com cerdas macias para protecção anti-riscos

Limpeza sem esforço

O longo alcance de 12 metros permite chegar mais longe sem desligar

O ErgoGrip com telecomando permite uma fácil manuseamento

Escova macia integrada na pega, sempre pronta a utilizar

Os sacos fáceis de colocar e duradouros cabem no compartimento do pó de 4 litros

O kit antialérgico limpa todas as superfícies para um lar mais saudável



Aspirador com saco FC8786/09

Destaques

Motor de 750 W de elevada eficiência

O motor de 750 W de elevada eficiência

promete uma limpeza potente e superior.

99,9% de recolha de pó**

A escova TriActive Pro e a elevada potência de

sucção garantem que consegue aspirar 99,9%

do pó fino**.

Aspirar silencioso

Desenvolvido para baixo ruído, para poder

aspirar silenciosamente em qualquer altura

sem incomodar ninguém em sua casa.

Certificado pela Quiet Mark.

Longo alcance de 12 metros

O cabo extralongo de 12 metros permite uma

maior amplitude de utilização sem desligar.

ErgoGrip com telecomando

O telecomando e o ErgoGrip garantem uma

operação e um manuseamento sem esforço.

Filtro antialérgico com certificação

O filtro antialérgico certificado recolhe 99,9%

das partículas de pó - incluindo pólen, pelo de

animais e ácaros - ideal para pessoas com

alergias.

Escova integrada

A escova para pó está incorporada na pega,

por isso, está sempre pronta a usar em

mobiliário, superfícies planas e estofos.

Sacos S-bag resistentes de 4 litros

O compartimento grande para o pó com

capacidade de 4 litros e os sacos universais de

longa duração permitem uma excelente

potência de sucção até à sua capacidade total,

além de uma eliminação selada e sem

sujidade.

Escova TriActive Pro

A escova TriActive Pro de desempenho

superior limpa em profundidade em todos os

tipos de chão, desde madeira a carpetes,

retendo até o pó mais fino.

Escova Parquet

Acabaram-se os riscos graças a esta escova,

desenvolvida com cerdas macias e concebida

especificamente para a limpeza cuidada de

pavimentos.

Garantia de 5 anos

Registe-se em philips.com/welcome no prazo

de 3 meses após a compra para desfrutar da

garantia de 5 anos do motor gratuitamente!
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Especificações

Performance

Potência de entrada (máx): 750 W

Potência de entrada (IEC): 650 W

Nível da potência sonora: 66 dB

Facilidade de utilização

Raio de ação: 12 m

Pega de transporte: Topo e frente

Comprimento do cabo de alimentação: 9 m

Indicador de recipiente de pó cheio

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2

peças

Tipo de rodas: Borracha

Encaixe do tubo: SmartLock

Controlo de potência: Telecomando

Design

Cor: Azul glaciar

Filtragem

Tipo de saco: s-bag, desempenho de longa

duração

Capacidade de pó: 4 L

Filtro exaustor: Filtro Allergy

Filtro do motor: Microfibra

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Bico, Escova pequena,

Escova integrada, Kit de alergias

Escova adicional: Escova Parquet

Escova standard: TriActive Pro

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 470 x 320 x

280 mm

Peso do produto: 5,4 kg

* de todos os aspiradores Philips com saco.

* *recolha de pó em pavimento (IEC62885-2) e filtragem

de partículas com dimensões de apenas 0,3 μm, de

acordo com a etiqueta energética da UE.
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