
MITE CLEANER
ASPIRADOR DE PÓ ANTIÁCARO COM LÂMPADA UV

UV



Sua casa protegida contra ácaros, 
fungos e bactérias

Utilize o Aspirador de Pó 
Antiácaro WAP MITE 
CLEANER UV com lâmpada 
Ultravioleta Germicida para 
limpar sofá, tapete, carro, 
colchão e outros estofados 
com rapidez e eficiência.

Ambientes mais 
seguros e saudáveis!



Indicado para quem possui alergias e problemas respiratórios, este incrível aspirador antiácaro WAP MITE CLEANER UV 
tornará qualquer ambiente muito mais saudável e protegido.

LUZ UV com ação germicida que atua 
inativando vírus e combatendo as 
bactérias das superfícies.

Indicado para quem possui alergias e 
problemas respiratórios, mantendo sua 
casa mais saudável e protegida.



Design pequeno, leve 
e compacto

FUNÇÃO 3 EM 1

1. VIBRAR
2. ASPIRAR
3. LUZ UV

Alta performance garantida 
em um modelo fácil de usar 
e transportar



Ao entrar em contato com a superfície que será 
aspirada, o WAP MITE CLEANER UV ativa seu 
exclusivo sistema de vibração que age levantando 
a poeira não visível acumulada na região.

Exclusivo sistema de vibração

Limpeza profunda
Os pads vibram sobre a superfície fazendo 
uma aspiração eficiente e profunda, 
higienizando até 2 cm de profundidade.



Total liberdade 
para limpar

A combinação do filtro SS + 
Filtro HEPA é fundamental para 
a prevenção de alergias, retendo 
ácaros e devolvendo um ar mais 
puro ao ambiente.

Soluções completas para combater 
ácaros, fungos e bactérias



Conteúdo da Caixa

1 Aspirador Antiácaro WAP MITE CLEANER UV

2 Filtros HEPA Extra

1 Pincel para limpeza

Componentes

Cabo elétrico 3,5 metros.

2 Pads Vibratórios.

1 Alça ergonômica.

1 Luz de LED para locais escuros.

1 Botão liga e desliga.

1 Recipiente transparente para pó.

1 Botão trava do recipiente de sujeira.

1 Roda grande.

2 Rodas pequenas.

Especificações

Potência: 400 W

Capacidade Total: 360 ml

Dimensões: 27 x 34 x 13 cm

Peso: 1,5 Kg



Limpeza superficial, nunca mais!

MITE CLEANER UV
ASPIRADOR DE PÓ ANTIÁCARO COM LÂMPADA UV




