Philips 8000 Series
Bezšnúrový tyčový vysávač

360° sacia hubica
Až 70 min., 28 min. v režime
Turbo
Malá turbo kefa, súprava do auta
Ďalší filter

XC8049/01

Kompletne uprataná domácnosť.
Najdlhšie trvajúci maximálny výkon*.
Vyčistite celú domácnosť s maximálnym výkonom na jedno nabitie pomocou
bezšnúrového vysávača Philips série 8000. Je to jediný nabíjateľný vysokovýkonný tyčový
vysávač, ktorý vyčistí viac ako 125 m² na jedno nabitie* vďaka 360° sacej hubici.
Kompletné upratovanie domácnosti s maximálnym výkonom
• Najdlhšie trvajúci režim Turbo, viac ako 125 m² na jedno nabitie
• Lítiovo-iónová batéria vydrží až 70 minút
360° sacia hubica zachytáva viac zo všetkých strán
• 360° sacia hubica zachytáva až 99,7 % prachu a nečistôt*
• 360° sacia hubica odhaľuje skrytý prach vďaka svetlám LED
Efektívne vysávanie bez prerušení
• Technológia PowerCyclone 10 zaručuje vyšší výkon po dlhšiu dobu
• Digitálny motor PowerBlade jednoducho ovládaný inteligentným displejom
• Zabudovaný štrbinový nadstavec a kefa plus extra príslušenstvo
• Dokonalý dosah úplne všade, dokonca aj pod nízky nábytok

XC8049/01

Bezšnúrový tyčový vysávač

360° sacia hubica Až 70 min., 28 min. v režime Turbo, Malá turbo kefa, súprava do auta, Ďalší filter

Hlavné prvky
Chod Turbo

Ak chcete zabezpečiť najvyšší možný výkon
zariadenia, tak budete často využívať nastavenie
MAX. V prípade bezdrôtového vysávača to nie je
vždy možné, pretože čas prevádzky v režime
TURBO ubieha rýchlo. Čo keby sme vám ponúkli
bezdrôtový vysávač, ktorý vydrží tak dlho, aby
vyčistil celú vašu domácnosť? Vďaka najdlhšiemu
času prevádzky v režime MAX* v porovnaní s
ostatnými tyčovými vysávačmi a s lítiovo-iónovými
batériami novej generácie, vyčistíte viac ako 125 m²
na jedno nabitie.

Prevádzková doba až 70 minút

Rôzne potreby – rôzne možnosti. Naše odolné 25,2
V lítiovo-iónové batérie s dlhou životnosťou
zabezpečia až 70 minút vysávania v ekologickom
režime, 35 minút v normálnom režime a 28 minút v
režime turbo, kým ich bude potrebné opäť dobiť.

360° sacia hubica

Pri vysávaní chceme mať vždy istotu, že naše
zariadenie vysaje všetko, čo je na podlahe, jedným
ťahom a bez potreby prechádzať tým istým miestom
viackrát. Univerzálna 360° sacia hubica za sebou na
podlahe nezanechá nič – každým ťahom zachytáva až
99,7 % prachu a nečistôt. Vďaka patentovanej 360 °
sacej technológii sú všetky strany hubice schopné
vysať viac prachu a nečistôt. Žiaden váš pohyb tak
nevyjde nazmar!

Hubica s LED osvetlením

Verili by ste, že je vaša podlaha plná skrytého prachu
a nečistôt? Väčšina nečistôt na podlahe nie je
ľudským okom viditeľná. Teraz však vďaka LED
osvetleniu na hubici prach, chumáče, vlasy či
omrvinky zbadáte a zachytíte ľahko. Osvetlenie LED
na hubici slúži na odhalenie skrytého prachu
a nečistôt a kedykoľvek vám pomôžu vyčistiť čo len
chcete.

Technické údaje
PowerCyclone 10

Philips PowerCyclone 10 je naša najnovšia
bezvrecková technológia, teraz zabudovaná do
bezšnúrového vysávača. PowerCyclone 10 si udrží
silnejší sací výkon dlhšiu dobu s účinnosťou o 30 %
vyššou.

Ľahké ovládanie motora

Digitálny motor PowerBlade generuje extrémnu
rýchlosť prúdenia vzduchu. Hubica tak zachytáva viac
prachu a nečistôt zo všetkých strán. Vďaka
inteligentnému digitálnemu displeju môžete po celý
čas ovládať motor a prispôsobiť jeho rýchlosť vašim
potrebám! Náš inteligentný digitálny displej vás tiež
upozorní, kedy je potrebné vyčistiť filter. Indikátor
čistenia filtra vám pomôže postarať sa o údržbu
výrobku, aby bol jeho výkon vždy ten najvyšší.

Príslušenstvo

Rôzne povrchy si vyžadujú rôzne hubice a
príslušenstvo. S tyčami Philips sa príslušenstvo
používa ľahko a jediným kliknutím bude vždy po ruke
– napríklad malý štrbinový nadstavec zabudovaný v
rúčke a kefový nadstavec zabudovaný v trubici. Pre
akékoľvek ďalšie potreby je k dispozícii mini turbo
kefa ideálna na odstraňovanie zvieracích chlpov a
extra dlhý štrbinový nadstavec na ťažko prístupné
miesta.

Dokonalý dosah všade

Bezšnúrový vysávač Philips série 8000 je flexibilný a
ľahko sa s ním manipuluje na úzkych a ťažko
dostupných miestach. Nádoba na prach je
pripevnená na vrchu, takže váš bezšnúrový vysávač sa
tak ľahko dosiahne do nižších polôh a vysáva
dokonca aj v úplne vodorovnej polohe na podlahe,
vďaka čomu dosiahne aj pod nízky nábytok.
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Dizajn

• Farba: Azúr

Hmotnosť a rozmery

• Hmotnosť výrobku: 2,7 kg
• Rozmery produktu (D x Š x V): 1170 x 260 x
220 mm

Výkon
•
•
•
•
•
•

Typ batérií: Lítiovo-iónová
Úroveň výkonu zvuku: 84 dB
Napätie akumulátora: 25,2 V
Doba nabíjania: 5 hr
Doba prevádzky: 70 min
Prietok vzduchu (max.): 1 100 l/min

Trysky a príslušenstvo

• Štandardná hubica: 360° sacia hubica
• Vrátane príslušenstva: Štrbinový nadstavec,
Integrovaná kefa, Kefa 2 v 1/štrbinový nadstavec,
Ďalší filter, Predlžovacia hadica
• Prídavná hubica: Kefa Mini Turbo

Udržateľnosť

• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Filtrácia

• Systém filtrácie: 3-stupňová cyklónová technológia
• Kapacita na prach: 0,6 L
•

* Testované v porovnaní s 10 najpredávanejšími bezšnúrovými
tyčovými vysávačmi > 300 € v Nemecku v júni 2019 (súčet za
posledných 12 mesiacov)
* Doba chodu a pokrytie sú založené na internej metóde sledovania
spoločnosti Philips.
* Testované použitím testu na čistenie hrubej špiny vytvoreným
spoločnosťou Philips podľa normy IEC60312-1, jan. 2018. Jeden ťah
predstavuje pohyb dozadu a dopredu.

