
 

 

Philips 8000 Series Aqua 
Plus
Sladdlös dammsugare

PowerCyclone 10-teknik
25,2 V, Upp till 80 minuters 
drifttid*
3-i-1: dammsugare, aqua och 
handenhet
Fångar upp till 99,7 % av smutsen*
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ammsug och torka samtidigt med dubbelt så hög sugeffekt
ilips sladdlösa dammsugare i 8000-serien Aqua Plus har det unika Aqua-munstycket som tar 
rt olika sorters smuts samtidigt, från damm till klibbiga fläckar, med dubbelt så hög sugeffekt. 
ssutom handhållen och ett munstycke för enbart dammsugning för maximal mångsidighet.

Städa hela huset med maximal effekt
• Det 360° sugmunstycket fångar upp till 99,7 % av damm och smuts*
• LED-lampor visar dolt damm framför munstycket
• Turboläget som varar längst, mer än 125 m² på en laddning
• Upp till 80 minuters drifttid * från ett litiumjonbatteri på 25,2 V
• 360° sugmunstycke suger upp smuts från alla sidor

Oavbruten, effektiv rengöring
• Lätt att komma åt överallt, även under låga möbler
• Integrerat fogmunstycket och borste, plus extra tillbehör
• PowerBlades digitala motor som styrs med Smart Display
• PowerCyclone 10 upprätthåller högre prestanda längre*

Mer hygieniskt munstycke för dammsugning och våttorkning
• Always Clean-beläggning förhindrar bakterietillväxt på trasor
• Autojusterande munstycke ger högre prestanda
• Tillsätt rengöringsmedel för att ta bort 99 % av bakterierna*



 Unikt Aqua-munstycke

Det specialutformade Aqua-munstycket 
dammsuger och våttorkar för att ta bort 
damm, smuts och klibbiga fläckar i alla 
riktningar.

Rengör med dubbelt så mycket sugeffekt

Munstycket är utformat för att automatiskt 
justera sugkraften efter behov för att förbättra 
prestandan med hjälp av de dubbla 
sugkanalerna – en framtill och en baktill. Båda 
sugkanalerna har en sicksack-design och en 
unik, patenterad vattenfördelning för att 
maximera prestandan.

Ta bort upp till 99 % av bakterierna*

Tillsätt bara det golvrengöringsmedel du gillar 
bäst eller lämpligt rengöringsmedel för att ta 
bort upp till 99 % av bakterierna* från hårda 
golv.

Antibakteriell mikrofiberduk

Antibakteriell mikrofiberduk med Always 
Clean-beläggning som skyddar trasan från 
bakterietillväxt efter varje rengöring. Två 
dukar ingår.

Turboläget som varar längst

Den senaste generationen litiumjonbatterier 
ger den längsta drifttiden med MAX*-läget av 
alla sladdlösa dammsugare, så du kan rengöra 
mer än 125 m² i turboläget med bara en 
laddning.

Upp till 80 minuters drifttid*

Upplev upp till 80 minuter* kraftfull rengöring 
med ett litiumjonbatteri på 25,2 V.

Dammsug upp smuts från alla sidor

Det 360° sugmunstycket har patenterad 
sugteknik som fångar upp damm och smuts 
från munstyckets alla sidor, vilket gör att alla 
dina rörelser räknas.

Fångar upp till 99,7 % av smutsen*

Det 360° sugmunstycket fångar upp till 99,7 % 
av damm och smuts med varje drag*.

Lysdiodsbelysning

Munstycket har LED-lampor som lyser upp 
golvet framför dig när du dammsuger och visar 
svårupptäckt eller tidigare dold smuts. Det gör 
det enkelt att se damm, ludd, hår och smulor, 
även under möbler eller var du än behöver 
extra ljus.
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Funktioner
Sladdlös dammsugare
PowerCyclone 10-teknik 25,2 V, Upp till 80 minuters drifttid*, 3-i-1: dammsugare, aqua och handenhet, Fång-
ar upp till 99,7 % av smutsen*
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Prestanda
• Batterityp: Litiumjon
• Ljudnivå: 84 dB
• Batterispänning: 25 V
• Laddningstid: 4–5 timmar
• Drifttid: upp till 80 minute(s)
• Luftflöde (max): 1 100 l/min

Design
• Färg: Svart titan

Munstycken och tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Extra filter, Långt 

fogmunstycke, Förlängningsslang, Mjukt 
borstmunstycke

• Standardmunstycke: Dammsugnings- och 
våttorkningsmunstycke

• Extra munstycke: 360° sugmunstycke, 
Miniturboborste

Filtrering
• Filtersystem: Filtreringssystem i tre steg
• Dammkapacitet: 0,6 L
•
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Specifikationer
Sladdlös dammsugare
PowerCyclone 10-teknik 25,2 V, Upp till 80 minuters drifttid*, 3-i-1: dammsugare, aqua och handenhet, 
Fångar upp till 99,7 % av smutsen*

* Moppduken innehåller zinkpyrition, med en antibakteriefrekvens på 
> 99 % efter 24 timmars användning. Testad på ett certifierat 
laboratorium till GB 21551.2-2010 och ISO20743:2013, med E. coli 
och S. aureus.

* Testad mot de 10 bäst säljande sladdlösa handdammsugarna > 300 
Euro i Tyskland juni MAT 2019.

* Drifttid och täckning är baserade på Philips interna spårningsmetod.
* Testad med ett test som Philips har utvecklat baserat på IEC60312-

1 för rengöring av grov smuts på hårda golv. Januari 2018. Ett drag är 
bakåt och framåt.
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