
 

 

Philips 8000 Series Aqua 
Plus
Snoerloze stofzuiger

PowerCyclone 10-technologie

25,2 V, tot 80 min. gebruikstijd***
3-in-1: stof-, kruimelzuiger & 
dweil
Vangt tot wel 99,7% van het 
vuil***
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erwijdert meer dan alleen stof
 één keer stofzuigen en dweilen met dubbele zuigkracht
 draadloze Aqua Plus-stofzuiger uit de 8000-serie van Philips heeft een uniek Aqua-mondstuk 

armee u verschillende soorten vuil in één keer uit de weg kunt ruimen, van stof tot kleverige vlekken, 

t een dubbele zuigkracht. Hij bevat ook een zuigmond voor alleen zuigen en een kruimelzuiger voor 

ximale veelzijdigheid.

Het hele huis schoonmaken met maximaal vermogen
• Het 360°-zuigmondstuk vangt tot 99,7% van het stof en vuil op****
• LED-lampjes onthullen verborgen stof aan de voorzijde van het mondstuk
• Langste turbomodus, meer dan 125 m² op één acculading
• Tot 80 minuten gebruikstijd*** op lithium-ionbatterij 25,2 V
• 360°-mondstuk zuigt vuil op vanuit alle kanten

Effectieve reiniging zonder onderbrekingen
• Komt gemakkelijk overal bij, zelfs onder lage meubels
• Geïntegreerd spleetmondstuk en borstel, plus extra accessoires
• Digitale Powerblade-motor, eenvoudig te bedienen met een smart display
• De PowerCyclone 10 levert langdurig krachtigere prestaties**

Hygiënischer mondstuk voor stofzuigen en dweilen
• Microfiberdoek
• Voeg reinigingsmiddel toe om 99% van de bacteriën te verwijderen*
• Met het Aqua-mondstuk kunt u in één keer stofzuigen en dweilen



 Uniek Aqua-mondstuk

Het speciaal ontworpen Aqua-mondstuk zuigt 
en dweilt om stof, vuil en kleverige vlekken in 
elke richting te verwijderen.

Reinig met twee keer zoveel zuigkracht

Het mondstuk kan worden gebogen om de 
zuigkracht slim af te stellen op de plek waar die 
nodig is, voor extra prestaties met behulp van 
de dubbele zuigkanalen - een aan de voorzijde 
en een aan de achterzijde.

Verwijdert tot 99% van bacteriën*

U hoeft alleen maar uw favoriete vloerreiniger 
of ander geschikt reinigingsmiddel toe te 
voegen om tot 99% van de bacteriën* van de 
harde vloeren in uw huis te verwijderen.

Microfiberdoek

Het microfibermateriaal maakt stof en vuil los, 
tilt het op, en absorbeert het. 2 doekjes 
inbegrepen.

Turbomodus die lang meegaat

De lithium-ionbatterijen van de nieuwste 
generatie bieden de langste MAX** 
gebruikstijd van alle snoerloze stofzuigers, 
zodat u meer dan 125 m² kunt schoonmaken in 
de turbomodus met slechts één oplaadbeurt.

Tot 80 min. gebruikstijd***

Ervaar tot 80 minuten*** krachtig reinigen met 
een lithium-ionbatterij van 25,2 V.

Zuig vuil op vanuit alle kanten

Het 360°-mondstuk is voorzien van 
gepatenteerde zuigtechnologie om stof en vuil 
aan alle zijden van het mondstuk op te vangen, 
waardoor al uw bewegingen bijdragen aan het 
schoonmaken.

Vangt tot 99,7% van het vuil op****

Het 360°-zuigmondstuk vangt tot 99,7% van 
het stof en vuil op met elke beweging****.

LED-lampjes

Het mondstuk is voorzien van LED-lampjes die 
de vloer voor u verlichten terwijl u stofzuigt en 
moeilijk zichtbaar of anders verborgen vuil 
accentueert. Hierdoor zijn stof, pluisjes, haar 
en kruimels gemakkelijk te zien, zelfs onder 
meubels of waar u extra licht nodig hebt.
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Kenmerken
Snoerloze stofzuiger
PowerCyclone 10-technologie 25,2 V, tot 80 min. gebruikstijd***, 3-in-1: stof-, kruimelzuiger & dweil, Vangt 
tot wel 99,7% van het vuil***
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Mondstukken en accessoires
• Standaardmondstuk: Stofzuigen en dweilen, 

Mondstuk voor stofzuigen en dweilen
• Accessoires meegeleverd: Extra filter, Lange 

spleetzuigmond
• Extra mondstuk: 360°-mondstuk, Turbo-

miniborstel

Ontwerp
• Kleur: Zwart titanium

Performance
• Batterijtype: Li-ion
• Geluidsniveau: 84 dB
• Batterijvoltage: 25 volt
• Oplaadtijd: 4-5 uur
• Looptijd: maximaal 80 min.
• Luchtsnelheid (max.): 1100 l/min

Filtering
• Filtersysteem: Drievoudig filtratiesysteem
• Stofinhoud: 0,6 L
•
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Specificaties
Snoerloze stofzuiger
PowerCyclone 10-technologie 25,2 V, tot 80 min. gebruikstijd***, 3-in-1: stof-, kruimelzuiger & dweil, Vangt 
tot wel 99,7% van het vuil***

* Getest door extern bureau, met water en schoonmaakmiddel
* *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.

http://www.philips.com

