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esign resistente em que pode confiar
pe profundamente e facilmente com o aspirador sem saco Philips da série 2000. 
sfrute sempre de excelentes resultados de limpeza graças à tecnologia PowerCyclone 
 à escova multiusos para qualquer tipo de chão.

Desempenho superior
• Desenvolvido e concebido nos Países Baixos
• O PowerCyclone 4 mantém um elevado desempenho durante mais tempo
• O sistema de filtro Super Clean Air capta >99%** das partículas
• Motor de 850 W para uma potência de sucção elevada
• 99,9% de recolha de pó* para garantir resultados de limpeza profunda
• Escova multiusos para uma limpeza profunda

Limpeza sem esforço
• Compacto e leve para um transporte fácil
• O recipiente do pó foi desenvolvido para um esvaziamento higiénico com uma mão
• Acessório integrado: guardado de forma prática, sempre à mão

Limpeza sem esforço
• O longo alcance de 9 metros permite chegar mais longe sem desligar



 Motor de 850 W de elevada eficiência

O motor de 850 W de elevada eficiência 
proporciona uma elevada potência de sucção 
para obter resultados de limpeza ideais.

99,9% de recolha de pó

A escova multiusos e a elevada potência de 
sucção garantem que consegue aspirar 99,9% 
do pó fino*.

Tecnologia PowerCyclone 4

A tecnologia PowerCyclone 4 acelera o fluxo 
de ar na câmara cilíndrica para separar o pó do 
ar e manter uma maior potência durante mais 
tempo.

Bocal multiusos

O bocal multiusos pode ser facilmente 
ajustado através do pedal para uma utilização 
ideal em pavimentos ou carpetes.

Recipiente do pó fácil de esvaziar

O recipiente do pó fácil de esvaziar foi 
concebido para uma eliminação higiénica com 
uma mão, para ajudar a minimizar as nuvens de 
pó.

Compacto e leve

O design compacto e leve garante fácil 
armazenamento e transporte do aspirador.

Longo alcance de 9 metros

O alcance de 9 metros entre a ficha e o bocal 
permite uma maior amplitude de utilização 
sem desligar.

Acessório prático integrado

A boquilha está integrada no aspirador para 
que a possa utilizar facilmente sempre que 
precisar.

Filtro Super Clean Air
O sistema de filtro Super Clean Air capta 
>99%** de pequenas partículas de pó, 
mantendo o ar mais limpo em sua casa.

Qualidade em que pode confiar
Concebido e desenvolvido nos Países Baixos 
com uma garantia de 2 anos gratuita. Registe o 
seu aspirador online na nossa página!
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Escovas e acessórios
• Escova standard: Escova multiusos
• Acessórios incluídos: Bico

Acessórios
• Kit de substituição do filtro: XV1220

Design
• Cor: Azul-escuro e pêssego

Peso e dimensões
• Dimensões do produto (CxLxA): 408 x 265 x 

239 mm
• Peso do produto: 4 kg

Sustentabilidade
• Acondicionamento: > 90% de materiais reciclados
• Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Desempenho
• Potência de entrada (IEC): 750 W
• Nível da potência sonora: 77 dB
• Potência de entrada (máx): 850 W

Filtragem
• Capacidade de pó: 1,3 L
• Filtro exaustor: Filtro Super Clean Air
• Filtro do motor: Filtro lavável

Usabilidade
• Raio de ação: 9 m
• Encaixe do tubo: Cónico
• Pega de transporte: Frente
• Tipo de ampola: Tubo telescópico metálico de 2 

peças
• Comprimento do cabo de alimentação: 6 m
• Tipo de rodas: Plástico
•
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* 99,9% de recolha de pó em pavimentos com reentrâncias 
(IEC62885-2).

* * Os níveis de filtragem são testados de acordo com a norma 
EN60312-1-2017 e são equivalentes ao EPA12.
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