
 

Aspirator fără fir

8000 Series Aqua

 
Cap pentru aspirare şi ştergere

Cap de aspirare la 360°

Până la 80 min., 28 min. de
Turbo

Mini perie Turbo, filtru
suplimentar

 

XC8147/01

Nu curăţă numai praful.
Aspirare şi curăţare umedă într-o singură trecere.

Simpla aspirare nu este suficientă pentru a îndepărta toate tipurile de murdărie.

Aspiratorul vertical fără fir Philips seria 8000 Aqua curăţă mai mult decât doar

praful. Capul 2 în 1 special proiectat asigură aspirarea şi curăţarea umedă pentru a

îndepărta petele lipicioase şi chiar bacteriile.

Cap de aspirare şi curăţare umedă mai igienic

Aspiră şi şterge praful, murdăria şi petele dintr-o singură trecere

Poţi adăuga detergent pentru a captura până la 99 % din bacterii*

Învelişul Always Clean protejează laveta de curăţare împotriva dezvoltării bacteriilor*

Curăţare completă a casei, cu putere maximă

Cel mai de durată mod turbo, peste 125 m² la o singură încărcare

Bateria litiu-ion durează până la 80 de minute

Capul de aspirare la 360° colectează până la 99,7 % din praf şi murdărie*

Capul de aspirare la 360° scoate la iveală praful ascuns cu luminile LED

Curăţare eficientă, neîntreruptă

PowerCyclone 10 menţine o performanţă mai puternică mai mult timp

Motor digital PowerBlade, controlat cu uşurinţă de afişajul inteligent

Accesoriu pentru spaţii înguste şi perie integrate, plus accesorii suplimentare

Acces complet peste tot, chiar şi sub mobila joasă
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Repere

Cap Aqua unic

Podelele tale vor fi complet curate după ce

realizezi o curăţare umedă finală după

aspirare. Aceasta necesită efort şi timp şi mai

multe instrumente. Ce-ar fi dacă ai putea face

ambele activităţi în acelaşi timp, cu un

aspirator vertical agil fără fir? Capul Aqua unic

nu numai că aspiră, ci şi şterge praful,

murdăria şi petele dintr-o singură trecere.

Îndepărtează până la 99 % din bacterii*

Poţi chiar să adaugi detergentul preferat în

rezervorul de apă, pentru a îndepărta 99 % din

bacterii.

Lavete de curăţare antibacteriene

Noul înveliş Always Clean protejează laveta de

curăţare împotriva dezvoltării bacteriilor după

ce ai terminat curăţenia! Astfel, va fi mai uşor

să îţi îngrijeşti lavetele de curăţare.

Durată de funcţionare Turbo

Dacă vrei să ai performanţă optimă, vei folosi

întotdeauna dispozitivul de curăţare la setarea

MAX. La un aspirator fără fir nu este

întotdeauna posibil deoarece durata de

funcţionare în modul TURBO se va scurge

rapid. Ce-ar fi dacă ai putea avea un aspirator

fără fir care să dureze suficient pentru a-ţi

curăţa toată casa? Mulţumită celei mai

îndelungate durate de funcţionare de

performanţă MAX* dintre toate aspiratoarele

verticale, cu cea mai nouă generaţie de baterii

litiu-ion, poţi să cureţi peste 125m² cu o

singură încărcare.

Până la 80 min. de funcţionare

Nevoile diferite necesită opţiuni diferite.

Bateriile noastre litiu-ion de 25,2 V, robuste şi

de lungă durată, îţi vor asigura un timp de

curăţare de până la 80 de minute în modul

eco, 35 de minute în modul normal şi 28 de

minute în modul turbo, înainte de a necesita

reîncărcare.

Cap de aspirare la 360°

Atunci când cureţi, vrei să te asiguri

întotdeauna că tot ceea ce se află pe podea ca

fi adunat de dispozitivul tău dintr-o singură

trecere, fără a fi necesară trecerea de mai

multe ori pe aceeaşi suprafaţă. Capul universal

de aspirare la 360° capturează până la 99,7 %

din praf şi din murdărie la fiecare trecere,

nelăsând nimic pe podea! Mulţumită

tehnologiei sale brevetate de aspiraţie la 360°,

acesta aspiră mai mult praf şi mai multă

murdărie din toate părţile, făcând ca toate

mişcările tale să conteze!

Cap de aspirare cu LED

Ce-ai zice dacă ţi-am spune că pe podeaua ta

se află cantităţi mari de praf şi de murdărie

ascunse? Marea parte a murdăriei de pe podea

nu este vizibilă cu ochiul uman. Acum, praful,

scamele, părul şi firimiturile sunt uşor de

descoperit şi de capturat, mulţumită luminilor

cu LED din capul de aspirare. LED-urile din

capul de aspirare scot la iveală praful şi

murdăria ascunse, pentru a te ajuta să cureţi

peste tot, în orice moment.

PowerCyclone 10

Philips PowerCyclone 10 este cea mai recentă

tehnologie a noastră fără sac, acum

încorporată într-un aspirator fără fir.

PowerCyclone 10 va menţine puterea ridicată

de aspirare timp mai îndelungat, cu eficienţă

cu 30 % mai mare.
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Specificaţii

Performanţă

Tip baterie: Li-ion

Tensiune baterie: 25,2 V

Durată de încărcare: 5 ore

Durată de funcţionare: 80 minute

Nivel de zgomot: 84 dB

Flux de aer (max): 1100 l/min

Design

Culoare: Opal intens

Filtrare

Capacitate praf: 0,6 l

Sistem de filtrare: Acţiune ciclonică în 3 stadii

Capete de aspirare şi accesorii

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, Burete din microfibră, Perie integrată,

Filtru suplimentar

Cap de aspirare suplimentar: Mini perie turbo,

Cap Aqua

Duză principală: Cap de aspirare la 360°,

Aspirare & ştergere

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H):

1170x260x220 mm

Greutate produs: 2,7 kg

* Laveta pentru mop conţine piritionă de zinc, cu o rată

de reducere a bacteriilor de > 99 % după 24 de ore de

utilizare. Testată de un laborator certificat conform

standardelor GB 21551.2-2010 şi ISO20743:2013, cu E.

coli şi S. aureus.

* Testat faţă de primele 10 aspiratoare verticale fără fir

cu cele mai mari vânzări şi cu un preţ > 300 de euro în

Germania, iunie MAT 2019

* Durata de funcţionare şi acoperirea se bazează pe

metoda internă de urmărire Philips.

* Testat folosind testul de curăţare a impurităţilor mari

dezvoltat de Philips pe baza IEC60312-1. Ian. 2018. O

trecere constă din trecerea înainte şi înapoi

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei

2021‑05‑09

Versiune: 11.2.1

12 NC: 8836 911 01010

EAN: 08 71010 39101 14

www.philips.com

http://www.philips.com/

