
WAP MULTI CLEANER

EXTRATORA

www.wap.ind.br

IDEAL PARA:

COLCHÕES CARRO PISOS FRIOS SOFÁS CARPETES

LIMPEZA PROFUNDA
Remove os ácaros 

e bactérias.

IDEAL PARA 
ANIMAIS 

DE ESTIMAÇÃO
Deixa o ar mais

limpo e mais puro

FILTRO HEPA

TRIPLA FILTRAGEM
3 filtros que devolvem o ar 
mais puro ao ambiente.

ENRROLADOR DE CABO 
ELÉTRICO 

+ Praticidade ao 
armazenar.

RECIPIENTE EXTERNO 
MÓVEL
Adicione água ou 
detergente.

BOCAL DE SOPRO
Para soprar folhas 

ou encher infláveis.



NOME DO PRODUTO: WAP MULTI CLEANER

CÓDIGO EAN 127V: 7898152189659 

CÓDIGO EAN 220V: 7898152189666 

CÓDIGO WAP 127V: FW006261

CÓDIGO WAP 220V: FW006262

CATEGORIA: EXTRATORAS

NCM: 8451.80.00

IPI: 0%

POTÊNCIA ELÉTRICA: 1400W

TENSÃO : 127V e 220V

PESO TOTAL : 11 kg

PESO LÍQUIDO: 7,2 kg

VÁCUO 185 mbar

MOTOR MONO ESTÁGIO

RECIPIENTE 15 LITROS

COR: CINZA COM VERMELHO

EMPILHAMENTO MÁXIMO (UN) :  4

CUBAGEM: 0,0850m3

DIMENSÕES DA CAIXA (C.L.A) : 48,1x38x46,5 cm

DIMENSÕES DO PRODUTO (C.L.A): 48x38x45 cm

COMPONENTES E ACESSÓRIOS: 

Rodas grandes, alça de transporte, enrolador de cabo elétrico. Cabo
elétrico de 5 metros, Bocal de sopro, Recipiente externo removível
com capacidade de 4 litros, Recipiente de água suja com capacidade
para 11 litros, Mangueira com controle de sucção e gatilhos
integrados, Dispositivo interno para controle de sucção de líquidos.
Botões de acionamento de sucção e borrifar independentes, Bico
múltiplo com escova para aspiração de sólidos, Bico canto, Bico
escova, Bico extrator grande, Extensão telescópica, Rodo removível
para bico extrator grande, Bico extrator pequeno, Filtro de pano
lavável, Filtro descartável, Filtro Hepa, Filtro espuma, Clips para fixar
mangueira do spray, Mangueira 2,3 metros, Adaptador Bocal de
Sopro.

DADOS TÉCNICOS

A Extratora WAP Multi Cleaner é a solução de limpeza mais inovadora e completa do mercado. Um produto revolucionário, criado
para acabar com as sujeiras mais profundas e deixar o seu ambiente limpo e renovado em instantes, garantindo mais saúde e bem-
estar para você e sua família.

A Extratora WAP Multi Cleaner possui 1400W de potência e alto poder de sucção. É o produto perfeito para fazer uma limpeza
completa de um jeito mais rápido e eficiente. A extratora aspira água e pó e seu sistema inovador de pulverização de produto de
limpeza e extração profunda aspira até 90% do produto injetado, sendo ideal para extrair sujeiras de sofás, colchões, estofados de
carros, tapetes e carpetes.

Além de fazer uma super extração de toda a sujeira, o seu sistema de tripla filtragem com filtro HEPA elimina ácaros, fungos e
bactérias presentes no ambiente, retendo até 99,7% das impurezas do ar.
Com certeza, a Extratora WAP Multi Cleaner é a solução ideal para quem procura qualidade e praticidade na hora da limpeza!

Argumentos de venda:


