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Rápido. Alcance potente, até

nos locais mais difíceis

O novo aspirador sem cabo SpeedPro proporciona uma limpeza rápida, com um

alcance potente. Está equipado com a escova de sucção de 180° para uma

recolha de sujidade precisa, mesmo nos locais mais difíceis – junto às paredes,

aos móveis e nos cantos.

Limpeza rápida com um alcance potente

Escova de sucção de 180° para uma recolha da sujidade potente e precisa

Duas regulações de velocidade para se adaptar a diferentes tipos de chão e sujidade

Limpeza eficaz e sem interrupções

Até 30 minutos de poder de limpeza com baterias de iões de lítio de 18 V

Unidade portátil, bico e escova integrados

Alcance todas as zonas com rapidez, mesmo por baixo de mobília baixa

O design exclusivo do recipiente do pó esvazia sem nuvens de pó

Alta velocidade do ar para um desempenho duradouro

O motor PowerBlade foi desenvolvido para altas velocidades do ar

O PowerCyclone 7 mantém um elevado desempenho durante mais tempo

O filtro lavável assegura uma alta velocidade do ar durante mais tempo
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Destaques

Escova de sucção de 180°

A escova de sucção de 180° foi desenvolvida

para uma recolha potente e precisa de pó e

sujidade em todos os tipos de chão, incluindo

locais de difícil acesso.

Dois níveis de velocidade

Duas regulações de velocidade para se

adaptar a diferentes tipos de chão e sujidade.

Até 30 minutos de autonomia

As baterias de iões de lítio de alto

desempenho de 18 V fornecem até 30 minutos

de autonomia no modo normal, 15 minutos no

modo Turbo, antes de recarregar.

Acessórios integrados

Os acessórios são simples de usar com um

clique. A unidade portátil amovível torna o

SpeedPro Max num dispositivo dois em um. O

acessório da escova está integrado no tubo,

por isso, está sempre à mão para limpar tetos

e prateleiras.

Alcance todas as zonas com rapidez

O SpeedPro é flexível e fácil de manobrar. O

recipiente do pó encontra-se na parte superior,

permitindo utilizar o aspirador num ângulo

inferior e completamente na horizontal para

limpar por baixo de mobília baixa.

Esvaziar higiénico

O recipiente do pó do aspirador pode ser

facilmente retirado e esvaziado

higienicamente sem causar nuvens de pó.

Motor PowerBlade

O motor PowerBlade foi desenvolvido para

altas velocidades do ar, de modo a permitir

uma recolha potente e precisa a nível da

escova.

PowerCyclone 7

A tecnologia PowerCyclone 7 separa

imediatamente o pó do ar, para manter um

elevado desempenho durante mais tempo.

Filtro lavável

O sistema de filtragem devolve o ar limpo ao

motor, garantindo alta velocidade do ar e um

elevado desempenho durante mais tempo.
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Especificações

Performance

Fluxo de ar (máx): Até 800 l/min

Tipo de pilhas: Iões de lítio

Voltagem da pilha: 18 V

Tempo de carga: 5 hora(s)

Tempo de funcionamento: 30 minuto(s)

Autonomia (turbo): 15 minuto(s)

Nível da potência sonora: 80 dB

Facilidade de utilização

Pega de transporte: Topo

Tipo de rodas: Borracha

Design

Características de design: 2 em 1

Cor: Negro Profundo

Filtragem

Capacidade de pó: 0,4 L

Filtro do motor: Filtro lavável

Escovas e acessórios

Escova standard: Escova de sucção de 180°

Acessórios incluídos: Transformador CA, Bico,

Escova integrada, Base para montagem na

parede

Peso e dimensões

Peso do produto: 2,43 kg

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados
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