
LIFE SPEED
Aspirador de pó vertical



Potência e performance 
que vai te surpreender

WAP LIFE SPEED



POTÊNCIA IMBATÍVEL
O alto poder de sucção aliado a 2000W de 
potência, proporciona mais eficiência para 
variados tipos de limpeza.

2000 W
de potência

ALTO PODER
DE SUCÇÃO

Com mangueira extensível, é 
possível escolher como prefere 
fazer sua faxina. Alcance pisos, 
embaixo de móveis, sofás, bancos 
do carro, prateleiras e outros.

2 em 1  - Limpeza do 
jeito que você precisa!



MAIS MOBILIDADE

Recipiente lavável
• Com capacidade para aspirar 

até 1,6 litros de sujeira.

• Você limpa sem ter contato 
com a sujeira e ainda não 
gasta com sacos para pó.

Com cabo elétrico de 5 
metros, alcance mais áreas 
sem precisar de extensões.

MAIS FACILIDADE 
E ECONOMIA



Versatilidade 
de acessórios

O aspirador vem acompanhado de bico múltiplo 
com escova elétrica rotativa, bico canto, bico 
escova, mangueira extensível e alça extensora.

BICO
ESCOVA

BICO
CANTO

BICO
MÚLTIPLO
Com escova 
elétrica rotativa

INDICADOR DE SUJEIRA
Com recipiente transparente é possível identificar o 
momento ideal para esvaziar o reservatório.



Trabalhe de forma prática com:

• Suporte para cabo elétrico

• Acionamento do botão liga e desliga com pedal

Mais conforto



Potente escova elétrica rotativa 

que proporciona um ambiente 

totalmente livre de pelos.

ASPIRADOR VERTICAL 
MAIS INDICADO PARA 
QUEM TEM PETS



SIMPLES E PRÁTICO
Encaixes rápidos. Mais facilidade para 
montar, desmontar e armazenar.

TECNOLOGIA CYCLONE
A incrível tecnologia cyclone faz com que a sujeira 
aspirada fique totalmente compactada dentro do 
recipiente otimizando a limpeza.

Retém até as impurezas do ar 
aspirado e mantém sua casa mais 
limpa e sua família mais protegida.

FILTRO HEPA



Conteúdo da Caixa
1 Bico canto

1 Bico escova

1 Mangueira extensível

1 Alça Extensora

1 Filtro Hepa

1 Aspirador de pó 2 em 1 Life Speed

Componentes
Cabo elétrico 5 metros

Escova elétrica rotativa

Alça de transporte

Tampa do recipiente de pó

Trava do recipiente de pó

Pedal de liberação da trava de inclinação

Pedal liga e desliga

Suporte de cabo elétrico durante o uso

Suporte da mangueira

Trava da alça extensora

Suporte para enrolar o cabo elétrico

Tecnologia Cyclone

Recipiente lavável

Especificações
Potência: 2000W



A limpeza pesada fica muito 
mais leve

Presente na sua vida!

WAP LIFE SPEED




