
 

 

Philips 8000 Series Aqua 
Plus
Odkurzacz 
bezprzewodowy

Technologia PowerCyclone 10

25,2 V, czas pracy do 80 min*
3 w 1: odkurzacz, mop, odkurzacz 
ręczny
Wychwytuje do 99,7% brudu*
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zprzewodowy odkurzacz Philips Aqua Plus z serii 8000 jest wyposażony w wyjątkową nasadkę Aqua 

s, która umożliwia usuwanie różnych rodzajów brudu jednocześnie, od kurzu po lepkie plamy, z 

cą podwójnego zasysania. Ponadto oddzielna nasadka 360° tylko do odkurzania, odkurzacz ręczny 

z dodatkowe nasadki zapewniają maksymalizację wykorzystania urządzenia.

Kompleksowe sprzątanie domu z maksymalną mocą
• Nasadka 360? zasysa do 99,7% kurzu i brudu*
• Podświetlenie LED ujawnia nawet najdrobniejszy kurz
• Najwydajniejszy tryb Turbo, ponad 125 m² po jednym ładowaniu
• Czas pracy do 80 min* dzięki akumulatorom litowo-jonowym 25,2 V
• Nasadka 360° odkurza zanieczyszczenia ze wszystkich stron

Nieprzerwane, skuteczne sprzątanie
• Łatwe dotarcie do trudno dostępnych zakamarków, także przestrzeni pod niskimi meblami
• Wbudowana szczelinówka i szczotka oraz dodatkowe akcesoria
• Cyfrowy silnik PowerBlade sterowany za pomocą inteligentnego wyświetlacza
• Technologia PowerCyclone 10 utrzymuje wysoką wydajność na dłużej*

Jeszcze bardziej higieniczna nasadka myjąca 2w1
• Powłoka Always Clean chroni ściereczkę przed rozwojem bakterii
• Automatycznie dostosowująca się nasadka zwiększa wydajność
• Dodaj detergent, aby usunąć 99% bakterii*



 Unikalna nasadka Aqua

Specjalnie zaprojektowana nasadka Aqua 
odkurza i myje, aby usunąć kurz, brud i lepkie 
plamy, niezależnie od kierunku.

Sprzątanie z mocą podwójnego 
zasysania

Nasadka automatycznie dostosowuje ssanie, 
gdy potrzebne jest zwiększenie wydajności, 
wykorzystując podwójne kanały ssania — 
jeden z przodu, drugi z tyłu. Oba kanały ssania 
mają zygzakowaty kształt i wyjątkowy, 
opatentowany układ rozprowadzania wody, 
który zapewnia maksymalną wydajność.

Usuń do 99% bakterii*

Wystarczy dodać ulubiony środek do 
czyszczenia podłóg lub odpowiedni detergent, 
aby usunąć do 99% bakterii* z twardych podłóg 
w domu.

Antybakteryjna ściereczka z mikrofibry

Antybakteryjna ściereczka z mikrofibry jest 
pokryta powłoką Always Clean, która chroni 
ściereczkę przed bakteriami po każdym 
czyszczeniu. W zestawie znajdują się 2 
ściereczki.

Najdłuższy czas pracy w trybie Turbo

Najnowsza generacja akumulatorów litowo-
jonowych zapewnia najdłuższy czas działania w 
trybie MAX* w porównaniu do innych 
odkurzaczy bezprzewodowych, dzięki czemu 
można odkurzyć więcej niż 125 m² w trybie 
Turbo na jednym naładowaniu.

Czas pracy do 80 min*

Dzięki akumulatorom litowo-jonowym 25,2 V 
sprzątanie trwa do 80 minut*.

Odkurzaj z każdej strony

Nasadka zasysającą 360° jest wyposażona w 
opatentowaną technologię, która wychwytuje 
kurz i brud ze wszystkich stron nasadki, dzięki 
czemu każdy ruch wpływa na efektywność.

Wychwytuj do 99,7% zanieczyszczeń*

Nasadka 360° wychwytuje do 99,7% kurzu i 
brudu przy każdym ruchu*.

Wskaźniki LED

Nasadka jest wyposażona w podświetlenie 
LED, które oświetla podłogę podczas 
odkurzania i ujawnia trudne do wykrycia lub 
wcześniej niewidoczne zabrudzenia. Dzięki 
temu kurz, kłaczki kurzu, włosy i okruszki 
można łatwo dostrzec nawet pod meblami lub 
w miejscach, gdzie potrzebne jest dodatkowe 
światło.
XC8349/01

Zalety
Odkurzacz bezprzewodowy
Technologia PowerCyclone 10 25,2 V, czas pracy do 80 min*, 3 w 1: odkurzacz, mop, odkurzacz ręczny, Wy-
chwytuje do 99,7% brudu*
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Wydajność
• Typy akumulatorów: Litowo-jonowy
• Poziom głośności: 84 dB
• Napięcie baterii: 25 V
• Czas ładowania: 4–5 godziny
• Czas pracy: do 80 minut
• Nadmuch (maks.): 1100 l/min

Projekt
• Kolor: Czarny tytan

Nasadki i akcesoria
• Standardowa nasadka: Nasadka do jednoczesnego 

odkurzania i mycia
• Akcesoria w zestawie: Dodatkowy filtr, Długa 

szczelinówka, Wąż, Miękka szczotka
• Dodatkowa nasadka: Nasadka zasysająca 360?, 

Miniturboszczotka

Filtry
• System filtracji: System potrójnej filtracji
• Pojemność pojemnika na kurz: 0,6 L
•
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Dane techniczne
Odkurzacz bezprzewodowy
Technologia PowerCyclone 10 25,2 V, czas pracy do 80 min*, 3 w 1: odkurzacz, mop, odkurzacz ręczny, Wy-
chwytuje do 99,7% brudu*

* 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 
odkurzaczami bezprzewodowymi w Niemczech w czerwcu 2019 r. 
w cenie powyżej 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.

http://www.philips.com

