
Clean Air Filtration™ para evitar alergias
Com um filtro Hygiene ou Allergy Plus, o LX7 é perfeito 
para remover os alergénios e outros poluentes do ar. 
Poderá sentir-se em casa mesmo que seja muito 
sensível ao seu ambiente.

Sistema Easy Empty™ para manter a sua casa 
totalmente sem pó
Afaste o pó da sua casa de vez. O sistema Easy 
Empty™ permite-lhe ver-se livre de todo o pó que 
acumulou ao limpar a casa, para poder mantê-la 
totalmente sem pó. Basta retirar o depósito e esvaziá-
lo num caixote do lixo no exterior.

Silence Pro System™ para uma limpeza silenciosa
Limpe sem fazer ruído. O LX7 foi desenvolvido para 
ser silencioso. Um motor com optimização de ruído em 
conjunto com o depósito bem construído e a nova 
escova silenciosa Dust Magnet™ garantem silêncio – 
sem comprometer o desempenho.

Trate da sua casa com silêncio e eficiência com o aspirador sem saco LX7 X 
Power LX7-2-DB-P que é mais amigo das pessoas que sofrem de alergias. 
Equipado com escova Parketto Pro para aspirar soalhos duros.

Product Benefits & Features

• Tubo para frestas/rodapés
• Controlo de potência
• Parqueamento horizontal e vertical
• Escova Parquet

Aspirador sem saco LX7-2-EB-P

LX7-2-EB-P
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Filtro de saída de ar Filtro Higiénico lavável 12
Escova principal DustMagnet Silent
Potência máxima, W 750
Valor indicativo do consumo anual de 
energia, kWh/ano 26.4

Filtro do motor Filtro de esponja
Tipo de saco de pó Sem saco
Número de sacos de pó incluídos N/D
Indicador de saco de pó cheio Não
Comprimento do cabo, (m) 6
Raio de ação, m 9
Outra(s) escova(s) Parketto Pro com Interlock
Escova Turbo Não
Acessórios integrados Nenhum
Acessórios não integrados Bocal para estofos e tubo para frestas
Parqueamento Horizontal e Vertical

Pega Standard com regulação de ar e 
gancho

Cor Preto Ébano
Peso (sem acessórios), k 5
Família LX7
Modelo LX7-2-EB-P
EAN 7332543551132
Altura, mm 430

Largura, mm 270
Profundidade, mm 320

Product Specification
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