
 

 

Philips 8000 Series Aqua 
Plus 3 v 1
Bezšnúrový vysávač

Technológia PowerCyclone 10

3 v 1: vysávač, mop a ručný 
vysávač
Uprace celý dom na jedno nabitie
25,2 V, Až 80 minút prevádzky* 
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ysáva a umýva jedným ťahom. S dvojitou sacou silou.
zšnúrový vysávač Philips 8000 Aqua Plus 3 v 1 s jedinečnou hubicou Aqua vysaje a umyje jedným 

om rôzne typy nečistôt. Od prachu po lepkavé škvrny. S dvojitou sacou silou. Okrem toho disponuje 

onnou hubicou na suché vysávanie a ručným vysávačom pre maximálne všestranné upratanie celého 

mu a auta.

Kompletné upratovanie domácnosti s maximálnym výkonom
• 360° sacia hubica zachytáva až 99,7 % prachu a nečistôt****
• LED svetlo odhalí ukrytý prach a špinu
• Režim Turbo s najdlhšou životnosťou, viac ako 125 m² na jedno nabitie
• Až 80 minút prevádzky* vďaka 25,2V lítiovo-iónovej batérii
• 360° sacia hubica vysáva nečistoty zo všetkých strán

Efektívne vysávanie bez prerušení
• Jednoducho dosiahnete všade, dokonca aj pod nízky nábytok
• Zabudovaný štrbinový nadstavec a kefa, plus ďalšie príslušenstvo
• Digitálny motor PowerBlade ovládaný pomocou Smart displeja 
• Technológia PowerCyclone 10 zaručuje vyšší výkon dlhší čas**

Hygienickejšia hubica na vysávanie a umývanie
• Handrička z mikrovlákna
• Adaptívna hubica pre zvýšenie výkonu
• Pridajte čistiaci prostriedok a odstráňte 99% baktérií *



 Hubica Aqua vysáva a umýva jedným 
ťahom

Špeciálne navrhnutá hubica Aqua vysáva a 
umýva jedným ťahom a to ktorýmkoľvek 
smerom. Odstrání rôzne typy nečistôt od 
prachu až po lepkavé škvrny.

Adaptívna hubica pre zvýšenie výkonu

Naša nová adaptívna hubica Aqua, vždy najskôr 
vysaje a až potom umyje. A to aj v prípade 
pohybu dopredu, aj dozadu. Hubica sa ohýba a 
šikovným spôsobom smeruje sanie na miesto, 
kde je to potrebné pre zvýšenie výkonu 
pomocou dvoch sacích kanálov - jedného 
vpredu, druhého vzadu. Oba sacie kanály majú 
špeciálny kľukatý dizajn a jedinečnú 
patentovanú distribúciu vody pre 
maximalizáciu výkonu.

Odstraňuje až 99 % baktérií *

Jednoducho pridajte svoj obľúbený čistiaci 
prostriedok na podlahy a odstráňte z tvrdých 
podláh vo svojej domácnosti až 99 % baktérií*.

Handrička z mikrovlákna

Materiál z mikrovlákna uvoľňuje, odoberá a 
vstrebáva prach a nečistoty. Súčasťou balenia 
sú 2 handričky.

Režim Turbo s najdlhšou životnosťou

Najnovšia generácia lítiovo-iónových batérií 
poskytuje najdlhší MAXIMÁLNY* čas 
prevádzky v porovnaní s inými konkurenčnými 
bezdrôtovými vysávačmi. Takže iba na jedno 
nabitie môžete v režime Turbo vyčistiť viac 
ako 125 m².

Až 80 minút prevádzky* 

Vyskúšajte až 80 minút * výkonného čistenia 
celého domu na jedno nabitie, vďaka 25,2 V 
lítiovo-iónovej batérii.

Povysávajte nečistoty zo všetkých strán

Súčasťou 360° sacej hubice je patentovaná 
sacia technológia na zachytávanie prachu 
a nečistôt zo všetkých strán hubice, vďaka 
čomu ani jeden váš pohyb nevyjde nazmar.

Zachytáva až 99,7 % nečistôt****

360° sacia hubica zachytáva pri každom ťahu až 
99,7 % prachu a nečistôt****.

LED svetlo odhalí ukrytý prach a špinu

Hubica na suché vysávanie je vybavená LED 
diódami, ktoré osvetľujú podlahu a zvýrazňujú 
ťažko viditeľné alebo skryté nečistoty. Vďaka 
tomu jednoducho zbadáte prach, chumáčiky, 
vlasy a omrvinky a to aj pod nábytkom alebo 
kdekoľvek, kde potrebujete svetlo navyše.
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Hlavné prvky
Bezšnúrový vysávač
Technológia PowerCyclone 10 3 v 1: vysávač, mop a ručný vysávač, Uprace celý dom na jedno nabitie, 25,2 
V, Až 80 minút prevádzky* 
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Hubice a príslušenstvo
• Vrátane príslušenstva: Ďalší filter, Dlhý štrbinový 

nadstavec, Predlžovacia hadica, Mäkký kefový 
nadstavec

• Bežná hubica: Hubica na vysávanie a umývanie
• Dodatočná hubica: 360° sacia hubica, Kefa Mini 

Turbo

Dizajn
• Farba: čierna titánová

Charakteristika
• Typ batérií: Lítiovo-iónová
• Hladina úrovne zvuku: 84 dB
• Napätie akumulátora: 25 V
• Doba nabíjania: 4 – 5 hodina(y)
• Doba prevádzky: až 80 minúta(y)
• Prietok vzduchu (max.): 1 100 l/min

Filtrácia
• Kapacita na prach: 0,6 L
• Systém filtrácie: Trojitý filtračný systém
•
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Technické údaje
Bezšnúrový vysávač
Technológia PowerCyclone 10 3 v 1: vysávač, mop a ručný vysávač, Uprace celý dom na jedno nabitie, 25,2 
V, Až 80 minút prevádzky* 

* Utierka na mop obsahuje pyritión zinku s antibakteriálnym stupňom 
>99% 24 hodín po použití. Testované certifikovaným laboratóriom 
podľa normy GB 21551.2-2010 a ISO 20743: 2013, na baktérie E. coli 
a S. aureus.

* *Testované v porovnaní s 10 najpredávanejšími bezdrôtovými 
tyčovými vysávačmi > 300 € v Nemecku, jún MAT 2019.

* Doba prevádzky a pokrytie sú založené na internej metóde 
sledovania spoločnosťou Philips.

* Testované pomocou testu vytvoreného spoločnosťou Philips na 
čistenie hrubých nečistôt podľa normy IEC 60312-1, Január 2018. 
Jeden ťah predstavuje pohyb dozadu a dopredu.
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