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Stofzuig- en dweilmondstuk

360 graden mondstuk met LED

25.2V, tot 80 minuten
gebruiktijd

Mini-turboborstel,
spleetmondstuk en extra filter
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Stofzuigen en dweilen in één beweging
Dankzij het unieke stofzuig- en dweilmondstuk

Met de Philips steelstofzuiger series 8000 Aqua haalt u de snelste manier van

snoerloos schoonmaken in huis. Met het unieke dweilsysteem kunt u stofzuigen

en dweilen in één beweging. Dweil tot 60m2 met één reservoir en tot wel 80

minuten zonder onderbreking. Gebruik de AquaBoost-technologie om

hardnekkige vlekken in één keer te verwijderen. Mocht u alleen willen stofzuigen,

gebruik dan het 360 graden mondstuk met LED-verlichting. Hiermee wordt 99,7%

van al het stof en vuil met iedere beweging opgezogen, zelfs achterwaarts en

langs de zijkanten.

Hygiënischer mondstuk voor stofzuigen en dweilen

Stofzuigt en dweilt stof, vuil en vlekken in één keer op

U kunt een schoonmaakmiddel toevoegen om tot 99% van de bacteriën op te vangen*

De Always Clean-coating beschermt de doek tegen bacterievorming*

Maak uw hele huis schoon in de Turbo-stand

Maak meer dan 125 M² grondig schoon met één volle acculading

80 minuten gebruikstijd dankzij de krachtige 25.2V Li-ion batterij

Het 360-zuigmondstuk vangt tot 99,7% van het stof en vuil op*

Het 360-graden zuigmondstuk maakt verborgen stof zichtbaar met LED-lampjes

Schoonmaken zonder onderbrekingen

PowerCyclone 10 zorgt voor een langdurig krachtige performance

De PowerBlade motor is ontworpen voor hoge luchtstroom (>1100 l/min)

Geïntegreerde kruimelzuiger, spleetmondstuk en borstel op de steel

Schoonmaken op moeilijk bereikbare plekken
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Kenmerken

Uniek Aqua-mondstuk

Uw vloeren zijn pas volledig schoon wanneer u

de vloer dweilt nadat u hebt gestofzuigd. Dit

kost tijd en moeite en er zijn meerdere

hulpmiddelen voor nodig. Wat als u beide

taken tegelijk kunt uitvoeren met een draadloze

en flexibele steelstofzuiger? Het

unieke Aqua-mondstuk is niet alleen een

stofzuiger, maar ook een dweil waarmee u stof,

vuil en vlekken in één keer verwijdert.

Verwijdert tot 99% van bacteriën*

U kunt zelfs uw favoriete schoonmaakmiddel in

het waterreservoir plaatsen om 99% van de

bacteriën te verwijderen.

Antibacteriële doekjes

De nieuwe Always Clean-coating beschermt

de doek tegen bacterievorming na de

schoonmaakbeurt! Op deze manier is het

eenvoudiger om uw doekjes te onderhouden.

De langste gebruikstijd in Turbo-stand

Voor het beste schoonmaakresultaat gebruikt u

de Philips steelstofzuiger series 8000 Aqua in

de Turbo-stand. Dankzij de nieuwste generatie

lithium-ionbatterijen, met de langste

gebruikstijd van alle steelstofzuigers in de

hoogste instelling, kunt u meer dan 125 m²

schoonmaken met één volle acculading.*

Tot 80 minuten gebruikstijd

Met de Philips steelstofzuiger series 8000

Aqua kunt u, in combinatie met het stofzuig-

en dweilmondstuk tot 80 minuten stofzuigen

en dweilen in de ECO-stand. In de normale

stand kunt u tot 35 minuten stofzuigen en

dweilen en in de Turbo-stand maar liefst 30

minuten. Met het roterende 360 graden

mondstuk met LED-verlichting, levert de

steelstofzuiger genoeg gebruikstijd om uw hele

huis snoerloos, krachtig en zonder

onderbrekingen schoon te maken. In de

turbostand kunt u maar liefst 28 minuten

schoonmaken. In de normale stand gaat de

batterij tot 30 minuten mee en in de ECO-

stand kun tot 70 minuten zonder

onderbrekingen schoonmaken. De batterij

heeft een laadtijd van 5 uur. Philips

steelstofzuiger series 8000 Aqua kan worden

opgeladen via de magnetische oplader.

360°-mondstuk

Wanneer u schoonmaakt, wilt u altijd zeker

weten dat alles wat op de vloer ligt in één keer

door uw apparaat wordt opgenomen, zonder

dat u meerdere keren over hetzelfde oppervlak

hoeft te gaan. Het universele 360°-

zuigmondstuk vangt tot 99,7% van stof en vuil

op met iedere beweging, zonder dat er iets op

de vloer achterblijft! Dankzij de gepatenteerde

360°-zuigtechnologie neemt het zuigmondstuk

meer stof en vuil op aan alle kanten van het

mondstuk, zodat al uw bewegingen resultaat

opleveren!

LED-mondstuk

Wat denkt u als we u vertellen dat uw vloer vol

ligt met verborgen stof en vuil? Het grootste

deel van het vuil op de vloer is niet zichtbaar

voor het menselijk oog. Maar nu zijn stof,

pluisjes, haar en kruimels gemakkelijk te zien

en op te nemen dankzij de LED-lampjes in het

mondstuk. Lampjes op het mondstuk laten

moeilijk zichtbaar stof en vuil zien, zodat u

overal en op elk moment schoonmaakt.
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Specificaties

Performance

Batterijtype: Li-ion

Batterijvoltage: 25,2 volt

Oplaadtijd: 5 uur

Looptijd: 80 minuut/minuten

Geluidsniveau: 84 dB

Luchtsnelheid (max.): 1100 l/min

Ontwerp

Kleur: Diep opaalwit

Filtering

Stofinhoud: 0,6 L

Filtersysteem: Cyclonische actie in 3 fasen

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Microvezelpad, Geïntegreerde borstel, Extra

filter, Lange slang

Extra mondstuk: Turbo-miniborstel, Aqua-

mondstuk

Standaardmondstuk: 360°-mondstuk,

Stofzuigen en dweilen

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 1170 x 260

x 220 mm

Productgewicht: 2,7 kg

* De dweildoek bevat zinkpyrithion, met een

antibacterieel gehalte van > 99% na 24 uur gebruik.

Getest door een gecertificeerd laboratorium tot GB

21551.2-2010 en ISO20743:2013, met E. coli en S.

aureus.

* Vergeleken met de top 10 bestverkochte snoerloze

steelstofzuigers van >300 euro in Duitsland juni MAT

2019

* Gebruikstijd en bereik zijn gebaseerd op een interne

volgmethode van Philips.

* Getest met door Philips ontwikkelde 'grof vuil'-

reinigingstest op basis van internationale norm

IEC60312-1. Januari 2018. Eén beweging geldt als

achterwaarts en voorwaarts
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