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Qualidade de

Ar Interior

O Filter Queen Majestic®, sistema de purificação e higiene doméstica, ajuda 

a remover definitivamente de sua casa bactérias, pólen, bolor, pelos de 

animais domésticos, fumo de cigarro e maus cheiros, funcionando como 

medida de prevenção nas doenças respiratórias e permitindo a quem já 

sofrem de asma e/ ou alergias, respirar melhor.  

Com uma filtração soberba que remove 99,98% da sujidade e poluentes até 

0,1 mícron (3 vezes melhor do que o standard HEPA).

O poder da acção ciclónica é complementado pelo motor da nova escova 

rotativa  que limpa em profundidade todas as superfícies de sua casa. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

. Motor 230v (Europa) 

.1100 watts com o batedor 

.1,22 Hp, 230v, 50-60 Hertzs

. Velocidade de 23.500 RPM

. Movimento do ar: 2,5 m3 x minuto 

. Sucção estática: 94,0 polegadas de H2O 

. Capacidade da cuba 9,4 litros

O Filter Queen Majestic® retira poeira e 
sujidade de qualquer superfície graças  
ao seu  sistema patenteado de aspiração 
ciclónica.

Alergias Asma TabacoÁcarosPólens

CARACTERÍSTICAS:

• Melhor do que a filtração HEPA (o padrão de ar filtrado nos hospitais) 

• Eficácia Comprovada por testes efectuados em laboratório 

• Recomendado por Médicos 

• Filtro MEDIpure®, junta numa única peca, um filtro de micro-fíbras não 

  tecidas e um filtro de carvão activado. 

• As micro-fibras, retém o pólen, ácaros do pó etc. , e o carvão activado 

  elimina gases tóxicos e maus odores.

NOVA ESCOVA ROTATIVA E ACESSÓRIOS BÁSICOS

•  Limpeza em Profundidade! A escova rotativa está equipada 

   com um motor independente para uma limpeza ainda mais 

   profunda sem retirar potência ao motor principal.

•  Filtração Adicional no motor! O filtro de saída do motor foi 

   concebido para filtrar o ar que entra e sai - todas as partículas 

   de carvão produzidas pelo motor serão recapturadas.

•  Protecção para os seus móveis e rodapés! A dupla protecção 

   de borracha protege os móveis e rodapés dos choques durante 

   as operações de limpeza. 

•  Mais Segurança! Um disjuntor desligará automaticamente o motor da escova no caso desta bloquear  

    por razões diversas ou entrar em sobre aquecimento.

•  Acessórios de qualidade irrepreensível! Foram introduzidas mudanças  significativas  no design dos 

   novos acessórios Filter Queen, para proporcionar aos utilizadores uma melhor performance. 

•  O conjunto de acessórios inclui: a escova para solos duros, escova pressing dupla função, bico fino e 

   coroa para acessórios.
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