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ASPIRADOR DE PÓ SEM FIO 2 EM 1 WAP TURBO MOB
DADOS TÉCNICOS
NOME DO PRODUTO

ASPIRADOR DE PÓ SEM FIO 2 EM 1 WAP TURBO MOB

CÓDIGO EAN

7899831300242

CÓDIGO WAP

FW006475

CATEGORIA

ASPIRADOR SEM FIO

MODELO

PORTÁTIL E VERTICAL

TIPO DE SUJEIRA

SÓLIDOS

NCM

8508.11.00

IPI

10%

TENSÃO DO PRODUTO (VDC)

12

TIPO DA BATERIA

Ni-Mh

CAPACIDADE DA BATERIA (mAh)

1500

AUTONOMIA DA BATERIA (min)

Até 35 min - A autonomia (quando o aparelho está totalmente carregado) poderá variar conforme a
área, superfície, ciclos, modo de operação e nível de sucção.

TEMPO DE CARREGAMENTO (h)

3-5

FREQUÊNCIA (Hz)

50-60Hz (Carregador)

TENSÃO DO CARREGADOR

BIVOLT

NÍVEL DE RUÍDO (Db(A))

82

PESO BRUTO APROXIMADO (kg)

2,7

PESO LÍQUIDO APROXIMADO (kg)

1,9

MOTOR

Universal

VELOCIDADES

2

CAPACIDADE ÚTIL DO RECIPIENTE PARA PÓ (L)

0,600

COR

Vermelho e Preto

DIMENSÕES DO PRODUTO (C x L x A) (cm)

25,5 x 14 x 114

DIMENSÕES DA CAIXA (C x L x A) (cm)

62 x 14,5 x 22

CUBAGEM (m³)

0,0197

EMPILHAMENTO MÁXIMO (Unidades)

6

ACESSÓRIOS

1 Bico múltiplo articulável com escova elétrica rotativa / 1 bico para cantos e frestas

COMPONENTES

1 Botão liga e desliga para modo vertical / 1 Base para uso vertical / 1 Botão de trava para articulação
da base de uso vertical / 1 Botão de trava para modo 2 em 1 / 1 Botão liga e desliga para modo
portátil / 1 Filtro de pano lavável / 1 Recipiente transparente para pó / 1 Tampa para o recipiente de
pó / 1 Escova rotativa elétrica / 1 Carregador BIVOLT.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Aspirador WAP TURBO MOB / 1 Base de uso vertical / 1 Bico múltiplo com escova rotativa elétrica /
1 bico para cantos e frestas / 1 Carregador Bivolt / Manual de Instruções.

GARANTIA

PRODUTO 01 ANO (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo
fabricante) E BATERIA: 6 MESES

ASPIRADOR SEM FIO

WAP TURBO MOB

ARGUMENTOS DE VENDA:
Livre-se dos cabos e fios que te amarram. Limpar a casa todos os dias é muito mais fácil e rápido com o
aspirador de pó sem fio WAP Turbo MOB 2 em 1. Com o sistema de recarga de bateria bivolt mais eficiente
do mercado, você tem mais autonomia e liberdade na hora da faxina.
O WAP Turbo MOB 2 em 1 é o aspirador de pó sem fio ideal para quem tem animais de estimação, pois vem
equipado com bico múltiplo com escova elétrica rotativa, o acessório perfeito para quem quer ver a casa
limpinha e livre de pelos. Além disso, o produto conta também com bico canto para aspirar cantos e frestas
com a máxima eficiência.
O aspirador de pó pode ser usado no formato vertical para limpar pisos, tapetes e carpetes, e também no
formato portátil, perfeito para alcançar regiões de difícil acesso como prateleiras e armários, por exemplo.
Conta com a tecnologia 180° que permite mais mobilidade e facilita o trabalho para aspirar locais de difícil
acesso, como embaixo de camas, sofás, mesas e cadeiras.
Equipado com filtro HEPA, que retém ácaros, fungos e bactérias, seu sistema de filtragem retorna um ar
mais puro para o ambiente, além disso, possui recipiente de pó removível e lavável, facilitando a limpeza do
seu produto.
É um aspirador silencioso e compacto. Com alça dobrável, é fácil e prático para transportar e armazenar.
A família de aspiradores sem fio WAP MOB chegou para trazer mais mobilidade e praticidade para as
atividades domésticas. Com menos tempo na faxina, sobra tempo para você fazer o que mais ama.
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