
 

 

Philips 8000 Series Aqua
Безкабелна 
прахосмукачка

Накрайник за сухо и мокро 

почистване

360° накрайник за засмукване
До 80 мин, 28 мин в Turbo
Mini Turbo четка, допълнителен 
филтър
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ухо и мокро почистване с едно движение.
мо почистването с прахосмукачка не е достатъчно за отстраняване на всички видове 

ърсявания. Безкабелната вертикална прахосмукачка на Philips от серия 8000 Aqua може да 

чиства много повече от прах. Специално проектираният накрайник 2 в 1 осигуряване 

уумно и мокро почистване за премахване на лепкави петна и дори бактерии.

Пълно почистване на дома с максимална мощност
• Най-дълготрайният турбо режим, повече от 125 м² с едно зареждане
• Литиево-йонната батерия издържа до 80 минути
• Накрайникът за засмукване от 360° улавя до 99,7% от праха и замърсяванията*
• Накрайникът за 360° засмукване с LED светлини разкрива скрития прах

Непрекъснато и ефективно почистване
• PowerCyclone 10 поддържа по-висока ефективност за по-дълго
• Цифров мотор PowerBlade, лесно управляван от Smart Display
• Вграден тесен накрайник и четка, включително допълнителни аксесоари
• Пълен достъп навсякъде дори и под ниски мебели

По-хигиеничен накрайник за сухо и мокро почистване
• Покритието Always Clean предпазва кърпата от развитието на бактерии*
• Сухо и мокро почистване на прах, мръсотия и петна с едно движение
• Можете да добавите препарат за улавяне на до 99% от бактериите*



 Уникален накрайник за мокро 
почистване

Вашите подове са напълно чисти само след 
финално мокро забърсване след сухото 
почистване. Това изисква усилия и време и 
повече от един уред. Ами ако можете да 
изпълните и двете задачи едновременно с 
безкабелна и пъргава прахосмукачка? 
Уникалният накрайник за мокро почистване 
не само предлага сухо, но и мокро 
почистване на праха, мръсотията и петната 
с едно движение.

Отстранява до 99% от бактериите*

Можете дори да добавите любимия си 
препарат за почистване във водния 
резервоар, за да премахнете до 99% от 
бактериите.

Антибактериални кърпи

Новото покритие Always Clean предпазва 
кърпата от развитието на бактерии след 

почистващата сесия! По този начин ще бъде 
по-лесно да се грижите за подложките си.

Време на работа в Турбо режим

Ако искате да постигнете перфектни 
резултати, трябва винаги да използвате 
вашето почистващо устройство с 
настройката MAX. При безжична 
прахосмукачка невинаги е възможно, тъй 
като времето за работа в TURBO режим ще 
изтече бързо. Ами ако можете да имате 
безжична прахосмукачка, която да издържи 
достатъчно, за да почистите целия дом? 
Благодарение на най-дългата 
производителност при настройка MAX* с 
която и да е безкабелна прахосмукачка с 
най-новото поколение литиево-йонни 
батерии можете да почистите повече от 
125 м² с едно зареждане.

До 80 мин време за работа

Различните нужди изискват различни 
възможности. Нашите издръжливи и 
дълготрайни 25,2 V литиево-йонни батерии 
ще ви осигурят до 80 минути почистване в 
еко режим, 35 минути в нормален режим и 
28 минути в турбо режим, преди да се 
наложи да презаредите.

Накрайник за засмукване на 360°

Когато почиствате, винаги искате да сте 
сигурни, че всичко, което е на пода, ще 
бъде засмукано от вашата прахосмукачка с 
едно движение, без да минавате по една и 
съща повърхност повече от веднъж. 
Универсалният 360° накрайник за 
засмукване улавя до 99,7% от праха и 
мръсотията при всеки ход, без да оставя 
нищо на пода! Благодарение на 
патентованата си технология с 360° 
накрайник за засмукване тя улавя повече 
прах и мръсотия от всички страни на 
накрайника, правейки всичките ви 
движения да имат значение!

Накрайник със светодиоди

Ами ако ви кажем, че вашият под е пълен 
със скрит прах и замърсявания? По-голямата 
част от мръсотията на пода не се вижда с 
човешко око. Сега прахът, пухът, космите и 
трохите лесно се забелязват и улавят 
благодарение на LED светлините в 
накрайника. Светодиодите в накрайника 
разкриват скрит прах и мръсотия, за да ви 
помогнат да почистите навсякъде по всяко 
време.
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Дюзи и аксесоари
• Стандартен накрайник: Накрайник за 
засмукване на 360°

• Включени аксесоари: Тесен накрайник, 
Подложка от микрофибър, Вградена четка, 2 в 1 
четка/тесен накрайник, Допълнителен филтър, 
Удължителен маркуч

• Допълнителен накрайник: Мини турбо четка, 
Накрайник за мокро почистване

Дизайн
• Цвят: Тъмен опал

Тегло и размери
• Размери на продукта (ДxШxВ): 

1170x260x220 мм
• Тегло на продукта: 2,7 кг

Устойчивост
• Опаковка: > 95% рециклирани материали
• Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Работни характеристики
• Тип батерия: Литиево-йонна
• Ниво на силата на звука: 84 dB
• Напрежение на батерията: 25,2 V
• Време за зареждане: 5 час(а)
• Продължителност на работа: 80 Мин.
• Въздушен поток (макс.): 1100 л/мин.

Филтрация
• Филтрираща система: Тристепенно циклонно 
действие

• Вместимост за прах: 0,6 л
•
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* Почистващата кърпа съдържа цинков пиритион, с 
антибактериална оценка > 99% след 24 часа употреба. Тествано 
от сертифицирана лаборатория съгласно GB 21551.2-2010 и 
ISO20743:2013, с Е. coli и S. Aureus.

* Тестване спрямо 10-те най-продавани безкабелни 
прахосмукачки > 300 евро в Германия, юни МАТ 2019 г.

* Времето на работа и покритието се основават на вътрешния 
метод за проследяване на Philips.

* Тествано с помощта на разработен от Philips тест за почистване 
на груби замърсявания, базиран на IEC60312-1. Януари 2018 г. 
Едно минаване е действието назад и напред

http://www.philips.com

