
 

Sladdlös
handdammsugare

8000 Series

 
360° sugmunstycke

Upp till 60 min., 28 min. med
Turbo

Miniturboborste, fogmunstycke

 

XC8045/01 Hela huset blir rent.
Den sugkraft som varar längst*.

Städa hela huset med maximal effekt på en enda laddning med Philips sladdlösa

dammsugare i 8000-serien. Det är den enda laddningsbara, högeffektiva

sladdlösa dammsugaren som rengör mer än 125 m² på en laddning* tack vare det

360° sugmunstycket.

Städa hela huset med maximal effekt

Turboläget som varar längst, mer än 125 m² på en laddning

Litiumjonbatteri som räcker i upp till 60 minuter

360° sugmunstycke fångar upp mer från alla sidor

Det 360° sugmunstycket fångar upp till 99,7 % av damm och smuts*

Det 360° sugmunstycket avslöjar dolt damm med LED-lampor

Oavbruten, effektiv rengöring

PowerCyclone 10 upprätthåller högre prestanda längre

Digital PowerBlade-motor, enkel att styra via en smart skärm

Integrerat fogmunstycket och borste, plus extra tillbehör

Filtreringssystemet i tre steg fångar upp till 99,9 %



Sladdlös handdammsugare XC8045/01

Funktioner

Turbodrifttid

Om du vill få bästa möjliga prestanda

använder du alltid enheten i MAX-läget. Med

en sladdlös dammsugare är det inte alltid

möjligt eftersom drifttiden i TURBO-läget

snabbt tar slut. Vad händer om du kan få en

sladdlös dammsugare som gör att du kan

städa hela huset? Tack vare den längsta

MAX*-drifttiden på alla handdammsugare,

med den senaste generationen

litiumjonbatterier, kan du städa mer än 125 m²

på en enda laddning.

360° sugmunstycke

När man städar vill man gärna att allt som

finns på golvet sugs upp av enheten på en

gång, utan att behöva passera samma yta mer

än en gång. Det universella 360°

sugmunstycket fångar upp upp till 99,7 % av

damm och smuts i varje drag, och lämnar

ingenting kvar på golvet! Tack vare den

patenterade 360° sugeffekttekniken suger den

upp mer damm och smuts från munstyckets

alla sidor, vilket innebär att alla dina rörelser

räknas!

LED-munstycke

Vad händer om vi säger att ditt golv är fullt av

dold smuts? Större delen av smutsen på golvet

är inte synlig för våra ögon. Nu är det lätt att se

och suga upp damm, ludd, hår och smulor tack

vare LED-lamporna i munstycket. LED-

lamporna i munstycket avslöjar dold smuts,

vilket hjälper dig att städa överallt när som

helst.

PowerCyclone 10

Philips PowerCyclone 10 är vår senaste

påslösa teknik som nu införlivats i en sladdlös

dammsugare. PowerCyclone 10 bibehåller

starkare sugeffekt längre, med 30 % högre

effektivitet.

Styr enkelt motorn

Den digitala PowerBlade-motorn ger extrem

lufthastighet, vilket gör att munstycket kan

samla upp mer damm och smuts från alla

sidor. Tack vare den smarta digitala skärmen

kan du alltid styra motorn och justera dess

hastighet efter dina behov! Vår smarta digitala

skärm visar dig även när filtret behöver

rengöras. Indikatorn för filterrengöring hjälper

dig att ta hand om underhållet av produkten så

att du alltid får bästa möjliga prestanda.

Tillbehör

Olika ytor kräver olika munstycken och

tillbehör. På Philips handdammsugare är

tillbehören enkla att använda och finns alltid

nära till hands med ett klick, som det lilla

munstycket integrerat i handtaget och

borsttillbehöret som finns integrerat i röret. För

eventuella extra behov finns det en

miniturboborste som är perfekt för att ta bort

hår från husdjur och det extra långa

fogmunstycket är bra för svåråtkomliga

områden.

Upp till 60 minuters drifttid

Olika behov kräver olika alternativ. Med våra

tåliga och kraftfulla litiumjonbatterier på 25,2 V

får du upp till 60 minuter rengöringstid i Eco-

läget, 35 minuter i normalt läge och 28 minuter

i Turbo-läget, innan du måste ladda igen.

Filtreringssystem i tre steg

Filtreringssystemet i tre steg fångar upp till

99,9 % av mikroskopiska dammpartiklar så

små som 0,5 mikrometer. På det här sättet förs

endast ren luft tillbaka till motorn, vilket

säkerställer högt luftflöde under längre tid.



Sladdlös handdammsugare XC8045/01

Specifikationer

Prestanda

Batterityp: Litiumjon

Batterispänning: 25,2 V

Laddningstid: 5 timmar

Drifttid: 60 minuter

Ljudnivå: 84 dB

Luftflöde (max): 1 100 l/min

Design

Färg: Azur

Filtrering

Dammkapacitet: 0,6 L

Filtersystem: Cykloniskt flöde i tre steg

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Inbyggd

borste

Extra munstycke: Mini-turbo-borste

Standardmunstycke: 360° sugmunstycke

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 1 170 x 260 x

220 mm

Produktens vikt: 2,7 kg

* Testad mot de 10 bäst säljande sladdlösa

handdammsugarna > 300 Euro i Tyskland juni MAT

2019

* Drifttid och täckning är baserade på Philips interna

spårningsmetod.

* Testad med ett test som Philips har utvecklat baserat

på IEC60312-1 för rengöring av grov smuts på hårda

golv. Jan 2018. Ett drag är bakåt och framåt
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