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MICROFIBRAS

Sistema de centrifugação 

Você não precisa mais fazer força para 
torcer o esfregão

Não necessita de nenhum tipo de bateria 
para funcionar

Você não entra em contato com o refil sujo

CABEÇA MOP EM
SUPER MICROFIBRA

CABEÇA MOP
REMOVÍVEL E LAVÁVEL

CABO AJUSTÁVEL
133 À 160 CM  

VÁLVULA
LIMPA FÁCIL

CAPACIDADE
TOTAL DO BALDE

CAPACIDADE
DE USO BALDE5l



Economia de força, tempo e eletricidade 
O MyMop 360 é uma inovação no modo de limpeza, com seu poder superior de limpeza e secagem total do esfregão, 
onde você controla o quão seco o quer, sem precisar sujar suas mãos. Tem como vantagens o fato de não precisar 
fazer força para remover água do esfregão; não precisa de bateria ou plugar na energia elétrica para funcionar.

Fácil de usar
Pode ser usado por adultos, idosos e crianças desde que sob supervisão.

Limpeza a seco ou molhado, sem marcas e seguro
Neste dispositivo é possível controlar o quanto deseja que o MyMop 360 seja umedecido, de acordo com as 
condições de limpeza. 
Tem como característica a economia de tempo, seca rapidamente e com segurança. A cabeça do espanador pode 
girar 360º aleatória e um alcance os cantos facilmente, além de não riscar o chão e alguma ou outra superfície.

Uso fácil, rápido e saudável
O projeto do MyMop 360 adota tecnologia que reduz a sobrecarga nas mãos e lombar, diminuindo seu cansaço e 
dores no corpo ao limpar o esfregão. As tarefas de casa são feitas rapidamente e de modo saudável.

As tarefas de casa são concluídas rapidamente
O MyMop 360 facilita a limpeza de todos os ambientes de sua casa. Além da economia de tempo, com 1 MyMop 360 
você tem o equivalente a 10 esfregões comuns, resultando na economia de dinheiro.

Multiuso
O MyMop 360 pode ser usado em diversos ambientes, como residências, comércio e espaços públicos e nas mais 
variadas superfícies, como pisos, janelas, vidros, automóveis e etc.
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Específicações Técnicas

Limpeza 360°

CASA E UTILIDADES DOMÉSTICAS

MODELO MYUD-WYL-21/BL

5 LITROS

11 LITROS

POLIPROPILENO E PLÁSTICO - ECO-SUSTENTÁVEL

157 CM

SIM - PLÁSTICO

POLIPROPILENO E SUPER MICROFIBRA

CAPACIDADE DE USO DO BALDE

CAPACIDADE TOTAL DO BALDE

MATERIAL DO BALDE

COMPRIMENTO MÁXIMO DO CABO

132 CMCOMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO

CESTO CENTRÍFUGO

MATERIAL CABEÇA MOP



Específicações do Produto

Dimensões (LxAxP): 445 x 205 x 245 mm

Peso: 1,46 Kg

Conteúdo da Embalagem

Específicações da Embalagem

Dimensões (LxAxP): 465 x 220 x 275 mm

Peso: 1,97 Kg

01 Spin MyMop 360

01 Manual de Instruções

02 Refis

EAN

7898554983954

GARANTIA

6 Meses

Limpeza 360°

CASA E UTILIDADES DOMÉSTICAS

Específicações da Caixa Master

Dimensões (LxAxP): 850 x 475 x 460 mm

Peso: 13,3 Kg

Quantidades: 06 unidades




