
O seu melhor aliado para aspirar em tempo record

X-PERT 3.60
Aspirador versátil

RH6933WO  

 

 O aspirador vertical sem fio X-Pert 3.60 da Rowenta, aspira o pó numa só passagem, para uma limpeza rápida e
fácil. Descubra a conveniência de um aspirador sem saco e sem fio, com uma bateria de lítio de elevada
qualidade garantido até 45 minutos* de autonomia. A versatilidade do X-Pert 3.60 oferece-lhe ainda uma
aspiração 3-em-1 para que chegue facilmente a todos os cantos da casa, desde o chão até ao teto.

*Utilizando o mini aspirador na posição standard.

 



BENEFÍCIOS PRODUTO

AUTONOMIA
Performance mais duradoura, mais leve e com menos tempo de carga. Autonomia de 45
minutos*.

ESCOVA ROTATIVA MOTORIZADA
Aspire o pó e a sujidade numa só passagem, para sessões de aspiração rápidas e uma casa
sempre limpa.

BATERIA DE LÍTIO: 22V
O dobro da vida útil de uma bateria NiMH e 20% mais leve em comparação com os modelos
NiMH com a mesma voltagem.

VERSATILIDADE
Aspire qualquer superfície com o mini aspirador ou o modo vertical para as áreas de mais difícil
acesso.

LEVE
Apenas 2,2 kg para uma fácil utilização.

ILUMINAÇÃO LED INTEGRADA
Com iluminação LED integrada na escova para uma aspiração eficiente mesmo nos locais com
fraca visibilidade. Extremamente útil para aspirar debaixo dos móveis.

ELEVADO CONFORTO NA UTILIZAÇÃO
Acessórios incluídos:
- Base de parede para fácil arrumação.
- Escova de pelos longos para aspirar superfícies delicadas
- Acessório para frestas e rodapés para uma limpeza completa.



[product.safety.sheet][product.safety.sheet]

[product.ifu][product.ifu]

EmbalagemEmbalagem

Outras fotos de produto

1 ESCOVA = TODOS OS PISOS
Escova motorizada eficiente em todos os tipos de pisos.

FÁCIL CARREGAMENTO
4 horas de carregamento com bateria removível

Produto reparável - 10 anos

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

 

IMAGENS PRODUTOS
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CARACTERÍSTICAS PRODUTO

PRODUTO
Aspirador vertical sem fios Tudo em 1

Tecnologia Ciclónica

Velocidades 2

Utilização Multi superfícies 3 em 1
PERFORMANCE

Bateria Iões de lítio

Potência (V) 22V

Tempo de carregamento 4h

Tipo de carregamento Corrente elétrica

Autonomia (utilizando o mini aspirador na posição standard) 45 min
CABEÇA DE ASPIRAÇÃO

Iluminação LED Sim

Escova Clássica

Escova amovível para limpeza Sim
EQUIPAMENTO

Escova para frestas e rodapés Sim

Capacidade do depósito de pó 0.5 L

Filtragem Filtro lavável - ref: ZR005202

Base de carregamento Sim

Peso do aspirador Muito leve (<2.5 kg)
ERGONOMIA

Nível de ruído 86 dB(A)

Peso sem acessórios 2.2 kg
DESIGN

Formato Standard

Cores Cinza e vermelho

Cor da ficha Preto

Fabricado em China

DADOS LOGÍSTICOS CMMF: 2211400783

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

palete
Camadas / palete Unidades / palete Unidades/contentor

EAN ST : 3221614007835
EAN UC :

2 8 6 48
C20 : 906

C40 : 1 828
HQ4 : 2 026

Peso bruto Produto embalado Cartão Palete
Dimensões 1100 x 250 x 215 (mm) 660 x 126 x 336 358 x 272 x 695 1 200 x 800 x 2 234

Peso 1.25 (KG) 1,725 (KG) 3,45 (KG) 103,8 (KG)


