
Desloque-se tranquilamente com a pega de transporte equilibrada 
Levante o aspirador de forma confortável com a nossa pega de transporte 
com design especial. Foi colocada no centro para que o peso fique 
equilibrado. Concebida para uma elevação equilibrada. 

55% reciclado. 100% duradouro 
Garantia de durabilidade, sustentabilidade e alto desempenho com o VX 8.2. 
Fabricado com 55% de plásticos reciclados sem comprometer a qualidade. 
Cuidamos da sua casa e do planeta. 

Sistema PureSound. Silêncio único em todas as 
superfícies, com apenas 57 dB(A)* 
Limpe tranquilamente com o Sistema PureSound. A 
combinação inovadora do nosso motor com um 
sistema selado e um design de escova especial 
significa que a aspiração é silenciosa em todas as 
superfícies. Aspire livremente sem perturbar as outras 
pessoas. *Medido de acordo com o Regulamento da 
Comissão

Escova OneGo Power Clean para uma aspiração 
superior em qualquer tipo de superfície
O novo design da Escova OneGo Power Clean permite 
uma aspiração superior de todas as partículas, grandes 
ou pequenas, em qualquer tipo de superfície. Possui a 
forma ideal para lhe permitir limpar o seu chão com um 
movimento suave. 

Tecnologia SmartMode. Regula automaticamente a 
potência consoante o tipo de chão
Limpeza superior sem interrupção com a função 
SmartMode. Esta tecnologia avançada deteta o tipo de 
chão e ajusta automaticamente a potência para 
deslizar suavemente. De chão para tapete com 
resultados ótimos.

Aspirador com saco AEG VX82-1-2MG (Cinza mineral) super silencioso de 
600 W de potência, pega ergonómica, 12 metros de raio de ação, escova 
OneGo Power Clean, potência regulável e fácil de manobrar

Potência redefinida. Aspirador inteligente e silencioso 
Aspiração transformada com o VX 8.2. Tecnologia SmartMode, Sistema 
PureSound e Escova OneGo Power Clean. Concebido para oferecer limpeza 
eficiente, inteligência e silêncio incrível. 

Product Benefits & Features

• Rodas macias
• Indicador de saco cheio
• Tubo de 2 peças
• Controlo de potência
• Filtração do ar saudável
• Parqueamento horizontal e vertical
• Pára-choques macios
• Pega frontal e no topo
• S-Bag Classic Long Performance

Aspirador com saco de 600 W e 57 dB

VX82-1-2MG
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Filtro de saída de ar Filtro Higiénico lavável 12
Escova principal OneGo Power Clean
Potência máxima, W 600
Valor indicativo do consumo anual de 
energia, kWh/ano 22.1

Aspiração máxima (aspirador 
completo), kPa 19.6

Fluxo de ar (aspirador completo), l/s 26
Filtro do motor Filtro de esponja
Nível de potência sonora, dB(A) 57
Tipo de saco de pó s-bag classic long performance
Capacidade do saco de pó, l 3,5
Número de sacos de pó incluídos 1+1
Indicador de saco de pó cheio Electrónico
Comprimento do cabo, (m) 9
Raio de ação, m 12
Outra(s) escova(s) Não
Escova Turbo Não
Acessórios integrados Nenhum
Acessórios não integrados Ferramenta 3 em 1
Parqueamento Horizontal e Vertical
Pega Standard com regulação de ar
Cor Cinza mineral
Peso (sem acessórios), k 5

Família VX8
Modelo VX82-1-2MG
EAN 7332543694150
Altura, mm 246
Largura, mm 300
Profundidade, mm 442

Product Specification
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