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[RH9639WO]

EXPERIMENTE O POTENTE 
ASPIRADOR VERSÁTIL 
EFICIENTE EM TODOS OS  
TIPOS DE PISOS

O aspirador versátil sem fio X-Force Flex 
8.60 Allergy da Rowenta combina uma 
experiência cómoda e completa com a 
performance de aspiração. Excelentes 
resultados graças à tecnologia de ponta da 
Rowenta: motor com potência de 185Watts, 
potente bateria de lítio de 22V para uma 
autonomia até 35 minutos*. Descubra ainda 
inovações de alta tecnologia: Flex, posição 
Stop&Go, iluminação LED integrada entre 
outras tecnologias para um excelente 
desempenho e rápida limpeza.

EXCELENTE PERMORMANCE DE LIMPEZA
A combinação entre um motor de elevada potência de 

185Watts com a escova rotativa motorizada permite 
aspirar todos os tipos de piso com  

eficiência e facilidade.

NOVO



TRATAMENTO DO SOLO ÍNDICE GERAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUTO

Utilização Multi superfícies 3 em 1

Poder de succção 185 W

PERFORMANCE

Bateria Iões de lítio

Tempo de recarga 3 horas

Autonomia (utilizando o mini aspirador 
na posição standard)

Até 35 min

CABEÇA DE ASPIRAÇÃO

Iluminação LED Sim

EQUIPAMENTO

Flexível Sim

Escova para sofás Sim

Escova para frestas e rodapés Sim

Escova pelos longos Sim

Capacidade do depósito de pó 0,55 L

Filtragem 99%

Peso do aspirador 2,7 Kg

ERGONOMIA

Nível de ruído 82 dB(A)

Peso sem acessórios 2.7 kg

NECESSIDADES ESPECÍFICAS

Alergias Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Cores Roxo e cinza

Reparável 10 anos Sim

AUTONOMIA
A bateria removível de lítio (22V) garante 
uma autonomia até 35 minutos* para uma 
performance elevada e constante durante 
toda a sessão. Tem ainda a possibilidade 
de adquirir uma bateria adicional, caso 
precise de autonomia extra para chegar 
até 1h 10. 

MODO BOOST
Com o novo gatilho ergonómico, basta 
puxar para obter uma potência extra 
quando precisar de aspirar grandes 
sujidades ou tapetes. Poupe autonomia, 
sem abdicar da potência!

POSIÇÃO STOP&GO
A escova e o tubo permanecem na posição 
vertical sem precisarem de apoio, permitindo 
passar para a função mini aspirador sem 
qualquer dificuldade. Maior facilidade a aspirar 
superfícies!

FILTRAGEM ATÉ 99% DAS PARTÍCULAS
Filtra até 99% da partículas, até as mais 
pequenas e liberta ar puro.

FÁCIL MANUTENÇÃO
O novo design permite esvaziar o depósito com 
maior facilidade sem necessidade de retirar o 
tubo. Depósito e filtro totalmente laváveis para 
um aparelho sempre limpo e pronto a usar.

ALLERGY KIT
Conjunto de 4 acessórios:
Escova para frestas e rodapés, escova para 
sofás, 2 acessórios incorporados e um filtro  
de espuma adicional.

*Ao utilizar o mini aspirador
**Comparado com o tubo rígido metálico

DADOS LOGÍSTICOS

Código EAN (código de barras) Unidades / caixa Unidades / camada de palete Camadas / palete Unidades / palete

3221616000667 2 8 6 48

Produto embalado Cartão Palete

Dimensões 700 x 370 x 140 (MM) 708 x 380 x 292 (MM) 1 200 x 800 x 2 414 (MM)

Peso 4,8 (KG) 4,8 (KG) 251,4 (KG)

TECNOLOGIA FLEX
A tecnologia Flex oferece máxima flexibilidade 
combinada com um elevado poder de sucção. 
Permite chegar até 4 vezes** mais longe e 
alcançar o pó e sujidade em qualquer canto da 
sua casa, por mais baixo ou de difícil acesso 
que seja.


