CX8-2-95IM Mini-Aspirador

O CX8 X Power Li-Ion HD oferece uma elevada performance e até 95 minutos
de autonomia graças à sua bacteria de Lítio de 32,4V HD, escova
PerformancePro™ e tecnologia BrushrollClean™.

Escova PerformancePro™
A escova aerodinâmica PerformancePro™ e o novo
motor do CX8 X Power oferecem uma sucção notável.
Excelente desempenho em piso rígido e carpete. A
sucção forte e a longa autonomia permitem limpar
toda a casa com uma carga.

Bateria de Li-Ion TurboPower de longa duração
Mais potência durante mais tempo com a poderosa
bacteria de Li-Ion TurboPower que dura o dobro de
uma bateria de níquel e é mais leve. Fácil de
substituir e rápida a carregar, a bateria oferece até
maior autonomia e o indicador avisa quando for

Mais benefícios:
• Manobrabilidade de 180° EasySteer™
• Tecnologia BrushRollClean™
• Luzes LED DustSpotter™

Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Filtro lavável
•Tecnologia BrushRollClean™
•Tecnologia Cyclonic
•Luzes LED DustSpotter™

• Voltagem, V : 32.4
•Tipos de bateria : Li-ion
•Autonomia máxima, min : 95
•Autonomia mínima, min : 20
•Carregamento, horas : 5
•Tipo de filtro : Filtro duplo lavável
•Capacidade do depósito de pó, l : 0.80
•Escova turbo rotativa : Sim
•Escova pequena : Não
•Tubo para frestas/rodapés : Não
•Armazenamento : Estação de carregamento
•Nível de ruído, dB(A) : 82
•Peso total, kg : 3.11
•Peso do mini-aspirador completo, kg : 2.952
•Cor : Indigo Blue metallic
•International colour (Icon) : Blue
•MP Peças : 2
•Família : CX8
•Modelo : CX8-2-95IM
•Código de Produto (PNC) : 900 278 820
•EAN : 7332543562947
•Altura, cm : 109
•Produnfidade, cm : 26.5
•Largura, cm : 16

O CX8 X Power
combina um miniaspirador vertical
poderoso e versátil com
uma duradoura bateria
TurboPower de lítio de
32,4V HD e uma escova
turbo com função
BRUSHROLLCLEAN™.

