
 

 

Philips SpeedPro Aqua
Odkurzacz 
bezprzewodowy

Nasadka zasysająca 180°
21,6 V, do 50 minut działania
3 w 1: odkurzacz, mop, odkurzacz 
ręczny
Nasadka z podświetleniem LED
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zprzewodowy odkurzacz Philips Aqua 5000 umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie, 
wet trudno dostępnych miejsc. Jest wyposażony w nasadkę zasysającą 180° 
zwalającą na precyzyjne zbieranie kurzu oraz wyjątkowy system do odkurzania i mycia.

Uninterrupted 3-in-1 cleaning
• System do odkurzania, mycia i odkurzania ręcznego usuwający do 99% bakterii
• Do wielu rodzajów zanieczyszczeń, w tym AquaBoost do trudniejszych zabrudzeń
• Akumulatory litowo-jonowe 21,6 V pozwalają na sprzątanie przez 50 minut
• Odkurzacz ręczny, zintegrowana szczelinówka i szczotka
• Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków, także przestrzeni pod niskimi meblami
• Ergonomiczna konstrukcja pojemnika na kurz zapobiega powstawaniu kłębów kurzu podczas 

opróżniania

Fast clean, with powerful reach
• Podświetlenie LED nasadki uwidacznia ukryty kurz i brud
• Wyłapuje do 98% kurzu i brudu przy każdym ruchu

High air speed for long-lasting performace
• Silnik PowerBlade opracowany z myślą o dużej prędkości
• Technologia PowerCyclone 7 utrzymuje wysoką wydajność na dłużej
• Zmywalny filtr zapewnia wysoką skuteczność na dłużej*



 Nasadka zasysająca 180°

Nasadka zasysająca 180° została 
zaprojektowana z myślą o precyzyjnym i 
skutecznym wychwytywaniu do 98% kurzu i 
brudu przy każdym ruchu, niezależnie od 
rodzaju podłogi, nawet w trudno dostępnych 
miejscach.

Nasadka z podświetleniem LED

Dzięki podświetleniu LED, w które 
wyposażona jest nasadka SpeedPro, łatwo 
zauważyć i usunąć kurz, sierść, włosy i okruchy.

System do odkurzania i mycia

Wyjątkowy system odkurzania i mycia pozwala 
usunąć nawet 99% bakterii za jednym razem. 
Kontrolowane uwalnianie wody utrzymuje 
optymalną wilgotność na wszystkich twardych 
powierzchniach podczas czyszczenia. Wkładki 
z mikrofibry można myć ręcznie lub w pralce.

AquaBoost

Tryb AquaBoost umożliwia szybsze 
czyszczenie trudniejszych zabrudzeń.

Jedno ładowanie wystarcza na 50 minut

Dzięki wydajnym akumulatorom litowo-
jonowym 21,6 V jedno ładowanie wystarcza na 
50 minut pracy w trybie normalnym i 22 
minuty w trybie Turbo.

Zintegrowane akcesoria

Akcesoria są niezwykle proste w użyciu — 
wystarczy jedno kliknięcie. Dzięki 
odłączanemu odkurzaczowi ręcznemu 
SpeedPro to dwa urządzenia w jednym. 
Szczotka i szczelinówka jest zintegrowana z 
rurą, więc jest zawsze pod ręką, umożliwiając 
czyszczenie sufitów i półek.

Szybkie dotarcie do trudno dostępnych 
zakamarków

Odkurzacz SpeedPro jest elastyczny i łatwo 
nim manewrować. Pojemnik na kurz znajduje 
się na górze urządzenia, co pozwala na 
utrzymywanie mniejszego kąta w stosunku do 
podłogi, a nawet odkurzanie w zupełnie płaskiej 
pozycji, aby dotrzeć do przestrzeni pod niskimi 
meblami.

Silnik PowerBlade

Silnik PowerBlade został opracowany, aby 
zapewniać dużą prędkość, wydajną pracę i 
precyzyjne zbieranie zanieczyszczeń na 
poziomie nasadki.

Technologia PowerCyclone 7

Technologia PowerCyclone 7 natychmiastowo 
oddziela kurz od powietrza, dzięki czemu moc 
ssania pozostaje wysoka na dłużej.
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Zalety
Odkurzacz bezprzewodowy
Nasadka zasysająca 180° 21,6 V, do 50 minut działania, 3 w 1: odkurzacz, mop, odkurzacz ręczny, Nasadka z 
podświetleniem LED
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Nasadki i akcesoria
• Standardowa nasadka: Odkurzanie i mycie
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy, 

Szczelinówka, Wkładka z mikrofibry, 
Zintegrowana szczotka, Stacja dokująca 
montowana na ścianie, Zbiornik na wodę

• Dodatkowa nasadka: Nasadka zasysająca 180°

Projekt
• Cechy konstrukcyjne: 3 w 1
• Kolor: Metaliczny niebieski

Masa i wymiary
• Waga produktu: 2,1 kg

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Wydajność
• Typy akumulatorów: Litowo-jonowy

• Poziom głośności: 80 dB
• Napięcie baterii: 21,6 V
• Czas ładowania: 5 godziny
• Czas pracy: 50 minut
• Czas działania (w trybie turbo): 22 minut
• Nadmuch (maks.): Do 800 l/min
• Powierzchnia, którą można wyczyścić na 1 

zbiorniku: 60 m²

Filtry
• Pojemność pojemnika na kurz: 0,4 L
• Filtr silnika: Zmywalny filtr*

Użyteczność
• Uchwyt: Góra strony
• Pojemność zbiornika czystej wody (maks.): 0.28 L
• Detergenty, których można użyć: przezroczysty 

detergent lub sama woda
• Typ kółek: Gumowe
•
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Dane techniczne
Odkurzacz bezprzewodowy
Nasadka zasysająca 180° 21,6 V, do 50 minut działania, 3 w 1: odkurzacz, mop, odkurzacz ręczny, Nasadka z 
podświetleniem LED

* Filtr należy myć ręcznie co 2 tygodnie, aby zapewnić optymalne 
działanie. Płucz i wyciskaj, aż woda będzie czysta. Przed ponownym 
użyciem pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny.

http://www.philips.com

