
EXTRATORA

HOME CLEANER



Limpeza profunda 
ideal para:

Sofás

Colchões

Estofados

Tapetes

Pisos

Carros

MAIS QUE UMA 
EXTRATORA

UMA SOLUÇÃO 
COMPLETA EM LIMPEZA



Com o bocal grande para extração, você 
economiza tempo limpando maiores 
áreas em menos tempo, com o bocal 
pequeno você alcança áreas menores 
com precisão e agilidade.

EXCELENTE 
EFICIÊNCIA

FUNCIONAMENTO 
EM 3 MODOS

EXTRAI E BORRIFA 
SIMULTANEAMENTE

EXTRAI

BORRIFA



Recipiente translúcido 
que permite visualizar o 
momento ideal para 
repor água limpa.

Recipiente externo 
para água limpa

Porta acessórios acoplado na 
extratora, proporcionando 
limpeza sem bagunça pela casa.

TAREFAS
ORGANIZADAS

6 LITROS

CAPACIDADE TOTAL PARA 
ÁGUA LIMPA DE 



Conta com capacidade total de 20 L e capacidade 
útil de 11 L para água suja, tornando a higienização 
mais simples e prática.

Grande capacidade

1600W de potência.

SUPER desempenho

O cabo elétrico de 4,5 metros e 
mangueira de 2 metros, oferece mais 
mobilidade para sua limpeza.

Enorme alcance

• O filtro de pano lavável é 
econômico, dura mais e você não 
gasta com sacos para pó.

• O filtro espuma protege o motor e 
aumenta a vida útil do produto.

Filtros que geram economia

LIMPA ATÉ AS 
SUJEIRAS MAIS 
DIFÍCEIS



1 Mangueira de 
2 metros

2 extensões retas 
de alumínio

1 Bico extrator 
grande para 
piso, carpetes e 
tapetes

1 Bico extrator 
pequeno para 
estofados

1 Bico múltiplo 
para piso, 
carpetes e 
tapetes

1 Bico canto

1 Filtro de pano 
lavável

1 Filtro espuma 
lavável

ACESSÓRIOS 
QUE 

FACILITAM A 
LIMPEZA



Conteúdo da Caixa

2 extensões retas de alumínio

1 Bico extrator grande para piso, carpetes e tapetes

1 Bico extrator pequeno para estofados

1 Bico canto

1 Bico múltiplo para piso, carpetes e tapetes

1 Mangueira de 2 metros

1 Mangueira injetora de líquidos de 2 metros

1 Filtro de pano lavável

1 Filtro espuma lavável

Componentes

Cabo elétrico 4,5 metros

Recipiente transparente para água limpa

Suporte para enrolar o cabo elétrico

Porta-acessórios

Especificações

Peso: 8,2 Kg

Dimensões: 37,5 x 51 x 56 cm

Vácuo: 220 mbar

Capacidade total: 20 L

Capacidade para água limpa: 6 L

Capacidade para água suja: 11 L



Renove a sua casa!

WAP HOME CLEANER




