
Rodas grandes para maior estabilidade
As grandes rodas do aspirador LX5 melhoram a estabilidade na deslocação 
pela casa.

Construído com mais capacidade
O grande depósito de pó, com 1,8 litros de capacidade, significa menos 
esvaziamentos. O botão de libertação permite despejar o pó no lixo com 
cuidado e sem esforço. 

Filtragem de elevada performance
O sistema de 4 níveis do LX5 separa eficazmente as 
partículas de pó, garantindo grande poder de limpeza. 
Os filtros duram mais, podendo ser substituídos ou 
limpos com menos frequência.

Mais potência durante mais tempo
O design do novo LX5 combina longevidade com uma 
excelente performance. Aspire durante o dobro* do 
tempo com resultados de topo e sem ter de esvaziar o 
depósito muitas vezes. 

*Comparação com o LX5-1 em termos de potência de 
sucção e enchimento do depósito. 

Sistema vedado e energeticamente eficiente
O aspirador LX5 é totalmente estanque. Isto minimiza o 
consumo de energia necessário para uma limpeza 
altamente eficaz.

Aspire onde nunca pensou aspirador com o LX5 X Compact. Realmente 
compacto e com uma performance acima da media. Filtro higiénico e depósito 
fácil de esvaziar.

De canto a canto, tudo impecável 
Este aspirador sem saco foi criado para consumir menos energia e possui um 
sistema eficaz de filtragem do pó. Excelente desempenho a limpar para 
manter a casa sempre limpa.

Product Benefits & Features

• Bocal para sofás
• Rodas macias
• Tubo para frestas/rodapés
• Controlo de potência
• Parqueamento horizontal e vertical
• Escova Parquet

Aspirador sem saco de 750 W e 80 dB

LX5-2-4DB
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Filtro de saída de ar Filtro Higiénico lavável E12
Escova principal DustTrap
Potência máxima, W 750
Valor indicativo do consumo anual de 
energia, kWh/ano 28

Aspiração máxima (aspirador 
completo), kPa 18.8

Fluxo de ar (aspirador completo), l/s 27
Filtro do motor E10 Lavável
Nível de potência sonora, dB(A) 80
Níveis de filtragem 4
Tipo de saco de pó Sem saco
Número de sacos de pó incluídos N/D
Indicador de saco de pó cheio N/D
Capacidade do contentor de pó 1.8
Comprimento do cabo, (m) 5
Raio de ação, m 7
Outra(s) escova(s) Parquet
Escova Turbo Não
Acessórios integrados Nenhum

Acessórios não integrados Acessório 2 em 1 - Tubo para frestas 
+ Escova, Bocal para estofos

Parqueamento Horizontal e Vertical
Pega Plástico

Cor Azul Ganga
Peso (sem acessórios), k 4.5
Família LX5
Modelo LX5-2-4DB
EAN 7332543629855
Altura, mm 350
Largura, mm 310
Profundidade, mm 415

Product Specification

Aspirador sem saco de 750 W e 80 dB

LX5-2-4DB

https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/501543?signature=81d642a2b24e4bcb793acaa86622672609120930f66f9853f80b6c2db53c9c25

