
 

Bezdrátový vysavač

8000 Series Aqua

 
Hubice pro vysávání a vytírání

Sací hubice 360 °

Až 80 minut, 28 minut funkce
Turbo

Mini Turbo kartáč, filtr navíc

 

XC8149/01

Vyčistí více než jen prach.
Vysávejte a vytírejte jedním tahem.

Samotné vysávání nestačí k odstranění všech druhů nečistot. Bezdrátový tyčový

vysavač Philips řady 8000 Aqua čistí více než jen prach. Speciálně navržená hubice

2 v 1 vysává a vytírá a odstraňuje lepivé skvrny a dokonce i bakterie.

Hygieničtější hubice pro vysávání a vytírání

Vysává a zároveň vytírá prach, nečistoty a skvrny

Můžete přidat čisticí prostředek, čímž zachytíte až 99 % bakterií*

Povrch Always Clean chrání hadřík před množením bakterií*

Kompletní úklid domácnosti s maximálním výkonem

Režim turbo s nejdelší životností, více než 125 m² na jedno nabití

Lithium-iontová baterie vydrží až 80 minut

360° sací hubice  zachytí až 99,7 % prachu a nečistot*

360° sací hubice odhalí díky diodám LED skrytý prach.

Účinné čištění bez přerušení

Technologie PowerCyclone 10 zachová silný výkon po delší dobu

Digitální motor Powerblade, snadno ovladatelný pomocí inteligentního displeje

Integrovaný nástavec na štěrbiny a kartáč, plus další příslušenství

Dosáhnete úplně všude, i pod nízký nábytek



Bezdrátový vysavač XC8149/01

Přednosti

Jedinečná hubice Aqua

Podlahy jsou zcela čisté až po závěrečném

mokrém otření po vysávání. To vyžaduje úsilí

a čas, a více než jeden nástroj. Co kdybyste

mohli dělat obě práce současně s bezdrátovou

a pružnou násadou? Jedinečná hubice Aqua

nejen vysává, ale současně vytírá prach,

nečistoty a skvrny.

Odstraní až 99 % bakterií*

Do nádržky na vodu můžete dokonce přidat

svůj oblíbený čisticí prostředek, který odstraní

až 99 % bakterií.

Antibakteriální hadříky

Nový povrch Always Clean chrání hadřík před

množením bakterií po úklidu! Tímto způsobem

bude péče o vaše hadříky snazší.

Doba provozu Turbo

Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu,

budete používat váš vysavač v maximálním

čistícím režimu. U bezdrátového vysavače to

není vždy možné, protože doba provozu

v režimu TURBO se rychle vyčerpá. Co

kdybyste mohli mít bezdrátový vysavač, který

vydrží dost dlouho na to, abyste zvládli vyčistit

celý dům? Díky nejdelší provozní době

v nastavení výkonu MAX* v jakémkoli tyčovém

vysavači můžete s nejnovější generací lithium-

iontových baterií vyčistit na jediné nabití více

než 125 m².

Provozní doba až 80 minut

Různé potřeby vyžadují různé možnosti. Naše

odolné 25,2V lithium-iontové baterie

s dlouhou životností vám zajistí až 80 minut

úklidu v úsporném režimu, 35 minut

v normálním režimu a 28 minut v režimu turbo,

než budete muset baterie dobít.

360° sací hubice

Když uklízíte, chcete si být vždy jisti, že vaše

zařízení sebere najednou vše, co se nachází na

podlaze, aniž by bylo nutné přejet po

stejném povrchu znova. Univerzální 360° sací

hubice zachytí až 99,7 % prachu a nečistot při

každém záběru, takže na podlaze nezůstane

nic! Díky patentované 360° sací technologii

posbírá více prachu a nečistot ze všech stran

hubice, takže žádný váš pohyb nepřijde vniveč!

Hubice LED

Co když vám řekneme, že je vaše podlaha plná

skrytého prachu a nečistot? Většina nečistot na

podlaze zůstává očím člověka skrytá. Nyní lze

díky diodám LED v hubici snadno rozpoznat a

zachytit prach, chomáče, vlasy i drobky. Diody

LED v hubici odhalují skrytý prach a nečistoty,

které tak můžete vždy a všude vyčistit.

Technologie PowerCyclone 10

Philips PowerCyclone 10 je naše nejnovější

bezsáčková technologie, která je nyní součástí

bezdrátového vysavače. Technologie

PowerCyclone 10 udrží silnější sání po delší

dobu, a to s o 30 % vyšší účinností.
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Specifikace

Výkon

Typ baterie: Lithium-iontová

Napětí baterie: 25,2 V

Doba nabíjení: 5 hodin

Doba chodu: 80 minut

Úroveň síly zvuku: 84 dB

Proud vzduchu (max.): 1 100 l/min

Design

Barva: Tmavá opálová

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 0,6 L

Filtrační systém: Třístupňový cyklónový účinek

Hubice a příslušenství

Obsahuje příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Hadřík z mikrovlákna, Integrovaný kartáč, 2 v 1

měkký kartáč / nástavec pro štěrbiny, Přídavný

filtr, Prodlužovací hadice

Přídavná hubice: Mini turbokartáč, Hubice

Aqua

Standardní hubice: Sací hubice 360 °

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

1170x260x220 mm

Hmotnost produktu: 2,7 kg

* Hadr mopu obsahuje pyrithion zinečnatý

s antibakteriálním stupněm > 99 % po 24 hodinách

provozu. Testováno certifikovanou laboratoří dle norem

GB 21551.2-2010 a ISO20743:2013 na bakterie E. coli

a S. aureus.

* Testováno proti 10 nejprodávanějším bezdrátovým

tyčovým vysavačům >300 euro v Německu, červen MAT

2019

* Doba provozu a pokrytí jsou založeny na interní metodě

sledování společnosti Philips.

* Testováno testem společnosti Philips na čištění hrubých

nečistot podle normy IEC60312-1. Leden 2018. Jeden

záběr je tah dozadu a dopředu
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