
HIGIENIZADOR E ASPIRADOR

WAPORE UP
COM VAPOR E MOP



Higienizador e aspirador 
com vapor e MOP que

ESTERILIZA E ELIMINA 

1600 W
de potência 15 SEGUNDOS

Aquece em até

SUJEIRAS VÍSIVEIS E INVISÍVEIS



MAIS SAÚDE!
Ideal para quem tem alergias, o WAP WAPORE 
UP acompanha filtro HEPA e filtro SS, que retém 
ácaros e bactérias, proporcionando um ambiente 
muito mais saudável.

LIMPA E HIGIENIZA
PISOS COM FACILIDADE



Este é o tempo necessário para o higienizador a 
vapor ficar pronto para remover até as sujeiras 
mais difíceis, reduzindo o uso de produtos 
químicos e eliminando completamente gorduras 
e sujeiras pesadas.

AQUECIMENTO EM 
ATÉ 15 SEGUNDOS



v

Elimina odores intensos, impede a proliferação 
de bactérias e esteriliza sujeiras visíveis e 
invisíveis, como germes e ácaros.

PERFEITO PARA 
QUEM TEM PETS



Sensação completa 
de bem-estar

Controle de Intensidade
Ajuste o vapor de acordo com a 
superfície desejada.

Autonomia
O WAP WAPORE UP pode limpar até 
28 minutos sem repor água.

Potência e desempenho
Potente motor de 1600W, elimina 
sujeiras em instantes.

Prático
A sujeira fica armazenada em um 
recipiente para pó (capacidade: 1 litro) 
ou de água (capacidade: 120 ml).



É equipado com dois 
mops em microfibra 

laváveis que deixam o 
chão definitivamente 

limpo e brilhante.

Passa pano, limpa 
e dá brilho

Conta com 5 metros de 
cabo elétrico, ideal para 
uma limpeza mais livre,  
sem trocas de tomada.

Limpeza dinâmica 
livre de extensões!

Exclusivo acessório
que permite deslizar 

perfeitamente sobre tapetes
e carpetes para uma limpeza 

mais eficiente e precisa.

Suporte
deslizante

Autonomia



Conteúdo da Caixa
1 WAP Wapore UP

1 Suporte deslizante para tapetes e carpetes

1 MOP em microfibra traseiro

1 MOP em microfibra central

1 Suporte para MOP central destacável

1 Filtro HEPA

1 Filtro SS

Componentes
2 Rodas grandes emborrachadas

2 Rodas pequenas emborrachadas

Alça de transporte com gatilho spray

Enrolador para cabo elétrico

Cabo elétrico de 5 metros

Recipiente para água limpa com capacidade de 450 ml

Recipiente para água suja com capacidade de 120 ml

Especificações
Potência: 1600W

Autonomia do Vapor: 28 min

Peso: 5.5 Kg

Dimensões: 28 x 28,5 x 117 cm



LIMPEZA ÁGIL E PRECISA!

WAPORE UP
Higienizador e aspirador com vapor




