
 

Vezeték nélküli
porszívó

8000 Series Aqua

 
Porfelszívó és felmosó szívófej

360°-os szívófej

Akár 80 perc, 28 percnyi turbó
üzemmód

Mini turbókefe, extra szűrő

 

XC8149/01

Nem csak a port szívja fel.
Porszívózás és nedves törlés egyszerre.

A porszívózás önmagában nem elegendő ahhoz, hogy mindenfajta

szennyeződést eltávolíthassunk a padlóról. A Philips vezeték nélküli, 8000-es

sorozatú Aqua nyeles porszívó nem csak a port szívja fel. A 2 az 1-ben szívófej és

nedves törlőkendő kifejezetten a ragadós foltok és baktériumok eltávolítására lett

tervezve.

Higiénikusabb szívófej és nedves törlőkendő fej

Egyszerre szívja és törli fel a port, a koszt és a szennyeződéseket

Tisztítószer hozzáadásával a baktériumok akár 99%-át eltávolíthatja*

Az Always Clean („Mindig tiszta”) bevonat megvédi a kendőt a baktériumoktól*

Az egész ház kitakarítása maximális teljesítménnyel

Rendkívül hosszú üzemidejű turbó üzemmód, több mint 125 m² egy töltéssel

A lítium-ion akkumulátor akár 80 percig is működőképes

A 360°-os szívófej képes akár 99,7%-ban felfogni a port és a szennyeződést*

A 360°-os szívófej LED-ek segítségével világít rá a rejtett por jelenlétére

Megszakítás nélküli, hatékony tisztítás

A PowerCyclone 10 hosszabb ideig képes a nagy teljesítmény fenntartására

PowerBlade digitális motor, amely könnyen vezérelhető az intelligens kijelző

segítségével

Beépített réstisztító szívófej és kefe, valamint további tartozékok

A készülék kialakításának köszönhetően bárhol, akár az alacsony bútorok alatt is

könnyedén porszívózhat
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Fénypontok

Egyedülálló Aqua szívófej

A padló csak akkor lesz teljesen tiszta, ha

porszívózás után fel is mossa. Ez energia- és

időbefektetést, valamint több eszközt is

igényel. Mit szólna, ha mindkét feladatot

egyszerre, egy vezeték nélküli és mozgékony

nyeles porszívóval végezhetné el? Az

egyedülálló Aqua szívófej nem csak porszívóz,

hanem egyidejűleg fel is törli a port, a

szennyeződést és a foltokat.

Távolítsa el a baktériumok akár 99%-át*

Kedvenc tisztítószerét a víztartályba is

betöltheti, hogy a baktériumok akár 99%-át

eltávolítsa.

Antibakteriális törlőkendők

Az új Always Clean („Mindig tiszta”) bevonat

megvédi a kendőt a baktériumoktól a takarítás

után. Így könnyebbé válik a párnák ápolása.

Turbó fokozat

A maximális teljesítmény érdekében a

takarítókészüléket érdemes mindig MAX

beállításon használni. A vezeték nélküli

porszívók esetén azonban ez nem minden

esetben lehetséges, mivel a TURBÓ fokozat

gyorsan lemeríti az akkumulátort. Mit szólna

egy olyan vezeték nélküli porszívóhoz,

amelynek az akkumulátora az egész otthona

takarítása során kitartana? A lítium-ion

akkumulátorok legújabb generációjának

köszönhetően ezzel a készülékkel minden más

nyeles porszívóhoz képest hosszabb MAX*

teljesítmény érhető el, így egyetlen töltéssel

akár 125 m² is feltakarítható.

Akár 80 perc üzemidő

A különböző igényekhez különböző opciók

szükségesek. Tartós és hosszú üzemidejű, 25,2

V-os lítium-ion akkumulátoraink akár 80

percnyi takarítási időt biztosítanak gazdaságos

üzemmódban, 35 percnyit normál

üzemmódban és 28 percnyit turbó

üzemmódban, mielőtt újra kellene tölteni őket.

360°-os szívófej

Takarításkor az az ideális, ha a készülék

egyetlen porszívózási mozdulattal mindent

felszed, így nem szükséges többször áthaladni

egy adott területen. Az univerzális, 360°-ban

forgatható szívófej képes a por és a

szennyeződések akár 99,7%-át egyetlen

művelettel felszedni, semmit sem hagyva

maga után a padlón. A szabadalmaztatott

360°-os szívási technológia több port és koszt

szed fel a szívófej oldalainál, így minden

egyes mozdulattal egyre jobb eredményt érhet

el!

LED-es szívófej

Mit szólna, ha azt mondanánk, hogy a padló

tele van rejtett porral és szennyeződésekkel? A

padlón található por nagy része az emberi

szem számára láthatatlan. A szívófejre szerelt

LED-lámpáknak köszönhetően azonban

mostantól már könnyen észrevehetjük és

feltakaríthatjuk a port, a bolyhokat, a szőrt és a

morzsákat. A szívófejben lévő LED-ek felfedik

a padlón megbújó port és szennyeződéseket,

így bármikor hatékonyan takaríthatunk.

PowerCyclone 10

A Philips PowerCyclone 10 a legújabb porzsák

nélküli technológiánk, amelyet most egy

vezeték nélküli porszívóba építettünk be. A

PowerCyclone 10 hosszabb ideig tart fenn

erősebb szívóerőt, 30%-kal nagyobb

hatékonysággal.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Elem típusa: Lítium-ion

Elem feszültsége: 25,2 V

Töltési idő: 5 óra

Működési idő: 80 perc

Zajszint: 84 dB

Légáram (max.): 1100 l/min

Kialakítás

Szín: Sötét opál

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 0,6 L

Szűrőrendszer: 3 lépcsős ciklonos működés

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej,

Mikroszálas párna, Beépített kefe, 2 az 1-ben

kefe/réstisztító szívófej, Extra szűrő,

Hosszabbító cső

Kiegészítő szívófej: Mini turbókefe, Aqua

szívófej

Normál szívófej: 360°-os szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma):

1170×260×220 mm

Készülék tömege: 2,7 kg

* A felmosórongy cink-piritiont tartalmaz, melynek 24

órás használat után az antibakteriális aránya 99%

feletti. Tesztelve a GB 21551.2-2010 és az

ISO20743:2013 szabvány szerint hitelesített

laboratóriumban, E. coli és S. aureus baktériumokkal.

* A németországi, 2019. júniusi változó évi összeredmény

(V.É.Ö.) szerinti 10 legnépszerűbb, 300 eurós

árkategória feletti vezeték nélküli nyeles porszívóval

szemben tesztelve

* Az üzemidő és lefedettség a Philips belső

nyomonkövetési módszerén alapul.

* A Philips által kifejlesztett, makacs szennyeződés

tisztítási teszt alapján tesztelve, az IEC60312-1

szabvány alapján. 2018. január. Egy tisztítási mozdulat

egy előre- és hátrafelé történő mozdulatból áll

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2020‑10‑22

Verzió: 11.2.1

EAN: 08 71010 39101 21

www.philips.com

http://www.philips.com/

