
VX8-3-DB-M Aspirador

Escova FlowMotion™ para uma limpeza ainda
mais silenciosa
A escova FlowMotion™ garante um baixo nível de
ruído enquanto aspira. Gaças ao design aerodinâmico
e à escova obtém uma aspiração eficiente e poderosa
sem comprometer o nível de ruído.

Motion Control System™ para uma
manobrabilidade suave e fácil
Para um movimento controlado entre divisões, o
Motion Control System™ permite mudanças de
direção suaves e uma tração dinâmica.

Mais benefícios:
Multi-Room System™ e 12 metros de raio de ação•

Muito silencioso com a tecnologia Silent Air™•

Acessório FlowMotion™ 3-em-1 para limpeza fácil de superfícies difíceis•

Características:

Rodas macias•
Indicador de saco cheio•
Controlo de potência•
Excelente performance de limpeza•
Filtração do ar saudável•
Parqueamento horizontal e vertical•
Estabilizadores para escadas•
Tubos telescópicos em alumínio
AeroPro

•

Pára-choques macios•
Acessório AeroPro 3 em 1•
Pega frontal e no topo•
Escova Parquet•
S-Bag Classic Long Performance•

Especificações técnicas:

Filtro de saída de ar : Filtro Higiénico lavável 12•
Escova principal : Flow Motion•
Potência máxima, W : 600•
Valor indicativo do consumo anual de energia, kWh/ano : 21.3•
Filtro do motor : Filtro de esponja•
Tipo de saco de pó : s-bag classic long performance•
Capacidade do saco de pó, l : 3,5•
Número de sacos de pó incluídos : 1+1•
Indicador de saco de pó cheio : Mecânico•
Comprimento do cabo, (m) : 9•
Raio de ação, m : 12•
Outra(s) escova(s) : AeroPro Parketto Pro•
Escova Turbo : Não•
Acessórios integrados : Nenhum•
Acessórios não integrados : Aeropro 3 em 1•
Parqueamento : Horizontal e Vertical•
Pega : Aeropro Classic•
Cor : Azul Profundo•
Peso (sem acessórios), k : 5.98•
Família : VX8•
Modelo : VX8-3-DB-M•
EAN : 7332543563319•
Altura, mm : 266•
Largura, mm : 308•
Profundidade, mm : 402•

Descrição do produto:

O aspirador com saco
VX8 X Silence VX8-3-
DB-M tem um nível de
ruído de 61 dB(A), o que
faz dele um dos
aspiradores mais
silenciosos do mercado,
e um dos melhores
resultados em consumo
energético. Equipado
com escova AeroPro
Parketto Pro.


