
 

Juhtmeta
tolmuimeja

8000 Series Aqua

 
Tolmu imev ja pindu puhastav
otsak

360° tolmu imev otsak

Kuni 80 min, 28 min
turborežiimis

Miniturbohari, lisafilter

 

XC8147/01

Puhastab rohkem kui ainult tolmu.
Imege tolmu ja peske pindu vaid ühe tõmbega.

Ainult tolmu imemine ei aita teil eemaldada kogu mustust. Philipsi 8000 Series

Aqua juhtmevaba varstolmuimeja suudab puhastada rohkem kui ainult tolmu.

Selle spetsiaalse disainiga kaks-ühes otsak imeb tolmu ja puhastab pindu,

eemaldades kleepuvad kohad ja isegi bakterid.

Hügieeniline kaks-ühes otsak imeb tolmu ja puhastab pindu

Ühe tõmbega imeb tolmu ja puhastab pindu

Võite lisada pesuvahendit, et eemaldada kuni 99% bakteritest*

Always Cleani pinnakate pärsib bakterite levikut*

Koristage kogu kodu maksimaalsel võimsusel

Kauakestev turborežiim, ühe laadimisega rohkem kui 125 m²

Liitiumioonaku kestab kuni 80 minutit

360° tolmu imev otsak püüab kinni 99,7% tolmust ja mustusest*

360° tolmu imev LED-otsak paljastab varjatud tolmu

Katkestuseta tõhus puhastamine

PowerCyclone 10 tagab suurema jõudluse pikemaks ajaks

PowerBlade’i digitaalmootor, mida saab kontrollida nutika ekraani kaudu

Integreeritud piluotsak ja hari, lisaks muud tarvikud

Täielik ligipääs igasse kohta, isegi madala mööbli puhul
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Esiletõstetud tooted

Unikaalne Aqua otsak

Teie põrandad on täielikult puhtad vaid siis, kui

pesete need pärast tolmuimemist ka puhtaks.

See nõuab nii aega kui ka vaeva ja

rohkem kui ühe abivahendi kasutamist. Mis

oleks, kui saaksite teha neid töid samaaegselt

ühe juhtmeta ja liikuva varstolmuimeja abil?

Eemaldab kuni 99% bakteritest*

Lisaks võite veepaaki lisada oma lemmiku

pesuvahendi, et eemaldada kuni 99%

bakteritest.

Antibakteriaalne materjal

Uus Always Cleani pinnakate pärsib bakterite

levikut. Nii on puhastuslappide eest

hoolitsemine lihtsam kui kunagi varem.

Turborežiim

Kuna soovite parimat jõudlust, on tõenäoline,

et kasutate seadme maksimaalset seadistust.

Juhtmeta tolmuimeja puhul ei ole see alati

võimalik, kuna turborežiimi kasutamisel saab

aku kiiresti tühjaks. Kuidas teile aga meeldiks,

kui teie juhtmeta tolmuimeja suudaks katta

kogu kodu? Tänu pikemale MAX-seadistuse*

kasutusajale ja uue põlvkonna

liitiumioonakudele saate ühe laadimisega

puhastada rohkem kui 125 m².

Kuni 80 min kasutusaeg

Erinevate nõudmiste katmiseks on vaja

erinevaid valikuid. Meie vastupidavad ja

kauakestvad 25,2 V liitiumioonakud tagavad

ühe laadimisega ökorežiimis kuni 80 min

tööaega, tavarežiimis 35 min ja turborežiimis

28 min.

360° tolmu imev otsak

Koristamisel tahate olla kindel, et masin

eemaldaks ühe tõmbega kogu põrandal oleva

mustuse ja et te ei peaks ühte pinda korduvalt

puhastama. Universaalne 360° tolmu imev

otsak püüab iga tõmbega 99,7% tolmust ja

mustusest, tagades puhta põranda! Tänu

patenteeritud 360° imemistehnoloogiale püüab

see rohkem tolmu ja mustust iga otsaku

küljelt – nii läheb iga tõmme asja ette!

LED-otsak

Kas teadsite, et teie põrand on täis peidetud

tolmu ja mustust? Suur osa põrandal olevast

mustusest ei ole inimsilmale nähtav. Tänu

otsakus olevatele LED-tuledele paljastuvad

peidetud tolm, ebemed, karvad ja puru,

muutes koristamise lihtsamaks.

PowerCyclone 10

Philips PowerCyclone 10 on meie uusim

tolmukotita tehnoloogia, mis on nüüd

kasutusel ka meie juhtmeta tolmuimejas.

PowerCyclone 10 tagab 30% suurema

võimsuse ja seda pikemaks ajaks.
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Spetsifikatsioon

Jõudlus

Aku tüüp: Liitium-ioon

Aku pinge: 25,2 V

Laadimisaeg: 5 tund(i)

Tööaeg: 80 minut(it)

Helitugevus: 84 dB

Õhuvoog (max): 1100 l/min

Disain

Värvus: Sügav opaal

Filtreerimine

Tolmumaht: 0,6 l

Filtreerimissüsteem: 3-astmeline tsükloniline

toime

Otsakud ja tarvikud

Komplekti kuuluvad tarvikud: Piluotsak,

Mikrokiudpadi, Sisseehitatud hari, Täiendav

filter, Pikendusjuhe

Lisaotsak: Miniturbohari, Aqua otsak

Tavaline otsak: 360° tolmu imev otsak,

Tolmuimeja ja mopp

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (p x l x k): 1170 × 260 ×

220 mm

Toote kaal: 2,7 kg

* Puhastuslapp sisaldab tsinkpüritiooni, mille

antibakteriaalseid omadusi on testitud sertifitseeritud

laboris kooskõlas standarditega GB 21551.2-2010 ja

ISO20743:2013. Testimisel vaadati bakterite Escherichia

coli ja Staphylococcus aureus levikut ja tulemus näitas

> 99% bakterite vähenemist pärast 24-tunnist

kasutamist.

* 2019. aastal Saksamaal läbi viidud katses võrreldi 10

enimmüüdud juhtmeta varstolmuimejat, mille hind oli

juuni seisuga > 300 €

* Tööaeg ja katvus põhineb Philipsi ettevõttesisesel

jälgimismeetodil.

* Testimisel kasutati Philipsi välja töötatud kõvakattega

põrandatelt jämedateralise mustuse eemaldamise

testimismeetodit, mis on kooskõlas rahvusvahelise

standardiga IEC60312-1. Jaanuar 2018. Üks tõmme

tähendab ette ja taha liigutamist.
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