
360° Motion Technology™ para limpar facilmente 
nas esquinas
As coisas pequenas que temos em casa fazem-nos 
sentir em casa, mas dificultam a limpeza. É por isso 
que o VX6 possui rodas pequenas que facilitam a 
aspiração em torno de objectos e permitem alcançar as 
áreas de difícil acesso.

Tampa 180° Access™ para acesso total e 
substituição rápida do saco do pó
Retire o seu saco do pó de forma limpa, rápida e sem 
esforço. A tampa com acesso de 180° dá acesso total 
ao corpo do aspirador e permite substituir o saco do pó 
em poucos segundos.

Power Pro System™ para limpar todos os pisos 
com facilidade
O VX6 é fornecido com o Power Pro System™ para 
limpeza perfeita. O Power Pro System™ combina um 
motor eficiente com a escova DustPro™, permitindo 
limpar qualquer sítio na perfeição - seja carpete ou piso 
rígido.

Aspirador com saco de 800 W e 76 dB(A), filtro hygiene lavável, S-bag® 
Classic Long Performance, escova DustPro Silent, escova Parketto Pro, 9 
metros de raio de ação, escova para tapetes e escova para espaços estreitos.

Product Benefits & Features

• Indicador de saco cheio
• Tubo para frestas/rodapés
• Tubo de 2 peças
• Controlo de potência
• Parqueamento horizontal e vertical
• Pára-choques macios
• Escova Parquet
• S-Bag Classic Long Performance

Aspirador com saco de 800 W e 76 dB
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Filtro de saída de ar Filtro Higiénico lavável 12
Escova principal DustPro
Potência máxima, W 800
Valor indicativo do consumo anual de 
energia, kWh/ano 27.2

Aspiração máxima (aspirador 
completo), kPa 20.3

Fluxo de ar (aspirador completo), l/s 35
Filtro do motor Filtro de esponja
Nível de potência sonora, dB(A) 76
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+0
Indicador de saco de pó cheio Mecânico
Comprimento do cabo, (m) 6
Raio de ação, m 9
Outra(s) escova(s) Parketto Pro
Escova Turbo Não
Acessórios integrados Nenhum
Acessórios não integrados Bocal para estofos e tubo para frestas
Parqueamento Horizontal e Vertical

Pega Standard com regulação de ar e 
gancho

Cor Iris Sky
Peso (sem acessórios), k 4.26
Família VX6
Modelo VX6-2-IS-P
EAN 7332543550722
Altura, mm 238
Largura, mm 293
Profundidade, mm 441

Product Specification
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