
O aspirador 5 mais silencioso e eficiente*

SILENCE FORCE HOME AND CAR PRO
Aspirador com saco

RO7783EA  

 

 O aspirador com saco Silence Force Home and Car Pro da Rowenta alia a tecnologia Extreme Silence à
elevada performance, oferecendo a combinação ideal entre resultados excecionais de aspiração e máximo
conforto. Este aspirador silencioso de elevada performance com um design ergonómico está ainda equipado
com um depósito grande de 4,5L de capacidade para sessões de aspiração mais longas e confortáveis. 
 

*a melhor classificação da etiqueta do Groupe Seb em performance de aspiração em pisos lisos e alcatifas
 

 



BENEFÍCIOS PRODUTO

EXTREME SILENCE SYSTEM
Desfrute de um desempenho impressionante de aspiração com um grau incomparável de
silêncio. Nível de ruído de apenas 64 dB(A) na posição máxima, ao nível de ruído de uma
conversação.

PERFORMANCE 5 ESTRELAS
A combinação perfeita entre tecnologia de silêncio e a nova escova Power Air para o máximo
conforto e resultados ótimos de aspiração 5 estrelas em qualquer tipo de superfície.
 

ESCOVA POWER AIR
A escova Power Air está equipada com 2 posições concebidas para aspirar divisões de grande
dimensão e superfícies com frestas.

MOTOR EFFITECH
Excelentes resultados de aspiração com o menor consumo de energia, graças à tecnologia
avançada EffiTech Motor que permite maior poder de sucção com menor consumo de energia.

CAPACIDADE DO DEPÓSITO: 4,5 L
Capacidade do depósito de 4,5 L garante uma maior autonomia e comodidade para sessões de
aspiração mais longas.

4 RODAS MULTI-DIRECIONAIS
Para maior manobrabilidade.

DESIGN ELEGANTE
Com o equilíbrio ideal entre estética e ergonomia, o formato renovado apresenta uma pega
confortável para melhorar a sua experiencia de aspiração.



[product.madein]Embalagem [product.madein]Embalagem

Outras fotos de produto

FILTRAGEM
Os 3 níveis de filtragem: saco Hygiene+ , filtro de espuma e filtro de elevada eficiência,
garantem um ar puro e isento de bactérias. Não é necessário substituir ou limpar o filtro de
elevada eficiência quando é usado o saco Hygiene+ da Rowenta. 

SACO HYGIENE+
Com fecho automático impede o contacto direto do utilizador com o pó e poeiras. A sua
utilização evita a limpeza e manutenção do filtro EPA fazendo com que este não precise de ser
substituído ao longo da vida útil do aspirador. Possui ainda 2 camadas que absorvem os
cheiros.

TOTAL CARE
O conjunto de acessórios convenientes oferece uma grande versatilidade para uma limpeza
profunda em qualquer superfície.
 

Produto reparável - 10 anos

Concebido para fácil reparação
Disponibilidade de peças durante 10 anos
6500 centros de reparação em todo o mundo
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CARACTERÍSTICAS PRODUTO

TECNOLOGIA
Tipo de tecnologia Com saco

ETIQUETA ENERGÉTICA
Nível de ruído 64 dB(A)

PERFORMANCE
Potência 450

SISTEMA DE FILTRAGEM
Nº de sacos incluídos 2

Tipo de Saco Hygiene + Aromático

Filtragem Saco Hygiene + Filtro de espuma + Filtro de elevada eficiência

Nível(eis) de filtragem 3
CONVENIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO

Comprimento do cabo de alimentação 8.4 m

Raio de ação 11 m

Capacidade do depósito de pó 4.5 L

Pega Ergo Comfort com escova de pelos longos integrada

Posição de descanso 2

Sistema de controlo da potência Manual

Fácil manuseamento 4 x 360º rodas

Indicador de saco cheio Sim

Pega de transporte Sim
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Tubo Tubos metálicos telescópicos

Escovas Escova Power Air

Escova parquet Sim

Mini escova turbo Sim

Acessório para zonas difíceis Sim

Escova para sofás Sim

Acessório multifunções Sim
DIMENSÕES, CORES E PESO

Cores Regal Red & Inside

Fabricado em France

DADOS LOGÍSTICOS CMMF: 2211400503

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

palete
Camadas / palete Unidades / palete Unidades/contentor

EAN ST : 3221614005039
EAN UC :

1 4 7 28
C20 : 420
C40 : 882

HQ4 : 1 008

Peso bruto Produto embalado Cartão Palete
Dimensões 495.5 x 273.4 x 268.3 570 x 380 x 330 570 x 380 x 330 1 200 x 800 x 2 444

Peso 8.228 11,028 (KG) 11,028 (KG) 329,784 (KG)


