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Philips Aqua 8000

 
Nasadka do odkurzania i mycia

Nasadka zasysająca 360⁰

Do 80 min, 28 min w trybie
Turbo

Miniturboszczotka, dodatkowy
filtr
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Usuwa więcej niż tylko kurz
Równoczesne odkurzanie i mycie

Samo odkurzanie nie wystarcza, aby usunąć cały brud z podłogi. Bezprzewodowy

odkurzacz Philips Aqua 8000 to jedyne tego typu urządzenie, które usuwa więcej

niż tylko kurz. Specjalnie zaprojektowana nasadka 2 w 1 odkurza i myje podłogi,

usuwając lepkie plamy, a nawet bakterie.

Jeszcze bardziej higieniczna nasadka myjąca 2w1

Jednocześnie zasysa i zmywa kurz, brud i plamy

Możesz dodać detergent, aby usunąć do 99% bakterii*

Powłoka Always Clean chroni ściereczkę przed rozwojem bakterii*

Kompleksowe sprzątanie domu z maksymalną mocą

Najwydajniejszy tryb Turbo, ponad 125 m² po jednym ładowaniu

Akumulator litowo-jonowy wystarcza nawet na 80 minut pracy

Nasadka 360⁰ zasysa do 99,7% kurzu i brudu*

Nasadka zasysająca 360⁰ ujawnia ukryty kurz za pomocą podświetlenia LED

Nieprzerwane, skuteczne sprzątanie

Technologia PowerCyclone 10 utrzymuje wysoką wydajność na dłużej

Silnik cyfrowy PowerBlade, łatwy w obsłudze za pomocą inteligentnego wyświetlacza

Wbudowana szczelinówka i szczotka oraz dodatkowe akcesoria

Dotrzyj do trudno dostępnych zakamarków oraz przestrzeni pod niskimi meblami
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Zalety

Unikalna nasadka Aqua

Podłoga jest całkowicie czysta, dopiero gdy po

odkurzeniu jeszcze ją umyjesz. Wymaga to

wysiłku, czasu i więcej niż jednego narzędzia.

A co, jeśli możesz wykonywać obie czynności

w tym samym czasie za pomocą

bezprzewodowego i zwrotnego odkurzacza?

Unikalna nasadka Aqua nie tylko odkurza, ale

także wyciera kurz, brud i plamy za jednym

zamachem.

Usuń do 99% bakterii*

Możesz dodać swój ulubiony detergent do

zbiornika na wodę, aby usunąć do 99%

bakterii.

Ściereczki antybakteryjne

Nowa powłoka Always Clean chroni ściereczkę

przed rozwojem bakterii po czyszczeniu! W ten

sposób łatwiej zadbasz o wkładki.

Czas pracy w trybie Turbo

Jeśli cenisz sobie najlepsze efekty,

ustawieniem domyślnym urządzenia

czyszczącego będzie dla Ciebie ustawienie

MAX. W przypadku odkurzaczy

bezprzewodowych korzystanie z tego

ustawienia nie zawsze jest możliwe, ponieważ

praca w trybie TURBO szybko zużywa baterię.

A co powiesz na odkurzacz bezprzewodowy,

którego bateria pozwoli Ci posprzątać cały

dom? Spośród odkurzaczy bezprzewodowych

ten model wyróżnia się najdłuższym czasem

pracy w trybie Turbo*. Dzięki baterii litowo-

jonowej najnowszej generacji wyczyścisz

ponad 125 m² na jednym naładowaniu.

Czas pracy — do 80 min

Różne potrzeby wymagają różnych rozwiązań.

Nasze trwałe akumulatory litowo-jonowe

25,2 V zapewniają do 80 minut czyszczenia w

trybie Eco, 35 minut w trybie normalnym i

28 minut w trybie Turbo, zanim konieczne

będzie ponowne naładowanie urządzenia.

Nasadka zasysająca 360⁰

Kiedy sprzątasz, zawsze chcesz mieć pewność,

że wszystko, co znajduje się na podłodze,

zostanie usunięte przez urządzenie

za jednym zamachem bez konieczności

wielokrotnego przecierania tej samej

powierzchni. Unikalna nasadka zasysająca

360° zbiera do 99,7% kurzu i brudu, nie

pozostawiając nic na podłodze! Dzięki

opatentowanej technologii zasysania 360°

zbiera więcej kurzu i brudu ze wszystkich

czterech stron nasadki, dzięki czemu każdy

Twój ruch jest skuteczny!

Nasadka z podświetleniem LED

A jeśli powiemy Ci, że Twoja podłoga jest

pełna ukrytego kurzu i brudu? Większość brudu

na podłodze pozostaje niewidoczna dla

ludzkiego oka. Od teraz drobiny i kłaczki kurzu,

włosy i okruchy są łatwe do zauważenia i

wychwycenia dzięki oświetleniu LED. Diody

LED ujawnią ukryty kurz i brud oraz pomogą Ci

oczyścić każdą powierzchnię o każdej porze

PowerCyclone 10

Philips PowerCyclone 10 to nasza najnowsza

technologia bezworkowa, którą teraz

zastosowaliśmy w bezprzewodowym

odkurzaczu. Technologia PowerCyclone 10

utrzymuje wyższą moc ssania przez dłuższy

czas, zapewniając o 30% większą wydajność.
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Dane techniczne

Wydajność

Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy

Napięcie baterii: 25,2 V

Czas ładowania: 5 godziny

Czas pracy: 80 minut

Poziom głośności: 84 dB

Nadmuch (maks.): 1100 l/min

Wykończenie

Kolor: Głęboki opal

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,6 L

System filtracji: 3-stopniowy nadmuch

cykloniczny

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Wkładka

z mikrofibry, Zintegrowana szczotka,

Akcesorium 2 w 1: szczotka/szczelinówka,

Dodatkowy filtr, Wąż

Dodatkowa nasadka: Miniturboszczotka,

Nasadka Aqua

Standardowa nasadka: Nasadka zasysająca

360⁰

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W): 1170 x 260 x

220 mm

Waga produktu: 2,7 kg

* Ściereczka do mopa zawiera pirytionian cynku z

współczynnikiem hamowania rozwoju bakterii na

poziomie >99% po 24 godzinach stosowania.

Testowane przez certyfikowane laboratorium zgodnie z

normą GB 21551.2-2010 i ISO20743:2013 przy

wykorzystaniu pałeczki okrężnicy i gronkowca

złocistego.

* Przetestowano, porównując z 10 najlepiej

sprzedającymi się w czerwcu 2019 r. w Niemczech

bezprzewodowymi odkurzaczami-szczotkami w cenie

poniżej 300 euro.

* Dane czasu działania i obszaru sprzątania są oparte na

wewnętrznej metodzie monitorowania firmy Philips.

* Testy przeprowadzono przy użyciu opracowanego

przez firmę Philips testu czyszczenia brudu

gruboziarnistego (jeden ruch do tyłu i do przodu), w

oparciu o normę IEC60312-1. Styczeń 2018 r.
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