
 

 

Philips Seria 8000 Aqua 
Plus
Aspirator fără fir

Tehnologie PowerCyclone 10
25,2 V, funcţionare până la 80 
min.*
Aspirator 3 în 1: aspirator de 
mână, mop și aspirator portabil
Colectează până la 99,7 %* din 
murdărie
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piratorul fără fir Philips seria 8000 Aqua Plus dispune de capul de aspirare unic Aqua pentru a curăţa 

erite tipuri de murdărie dintr-o singură mi?care, de la praf la pete lipicioase, cu putere de aspirare 

blă. În plus, dispune de un cap doar pentru aspirare şi opţiune de aspirator portabil, pentru 

satilitate maximă.

Curăţare completă a casei, cu putere maximă
• Capul de aspirare la 360° colectează până la 99,7 % din praf și murdărie*
• Luminile LED scot la iveală praful ascuns din faţa capului de aspirare
• Cel mai de durată mod turbo, peste 125 m² la o singură încărcare
• Funcţionare până la 80 min.* cu bateria Li-ion de 25,2 V
• Capul de aspirare la 360° aspiră mai multă murdărie din toate părţile

Curăţare eficientă, neîntreruptă
• Acces ușor peste tot, chiar și sub mobila joasă
• Accesoriu pentru spaţii înguste și perie integrate, plus accesorii suplimentare
• Motor digital PowerBlade, controlat cu afișajul inteligent
• PowerCyclone 10 menţine o performanţă puternică mai mult timp*

Cap de aspirare și curăţare umedă mai igienic
• Învelișul Always Clean protejează laveta împotriva dezvoltării bacteriilor
• Adaugă detergent pentru a îndepărta 99 % din bacterii*
• Capul de aspirare Aqua aspiră și curăţă umed la o singură trecere



 Cap Aqua unic

Capul de aspirare Aqua conceput special aspiră 
și curăţă umed pentru a elimina praful, 
murdăria și petele lipicioase, în orice direcţie.

Curăţă cu putere de aspirare dublă
Capul de aspirare se adaptează pentru a regla 
în mod automat puterea de aspirare acolo 
unde este necesar pentru creșterea 
performanţei, utilizând cele două canale de 
aspirare – unul în faţă și unul în spate.

Îndepărtează până la 99 % din bacterii*

Doar adaugă soluţia preferată pentru curăţarea 
podelelor sau detergentul potrivit pentru a 
elimina până la 99 % din bacterii* de pe 
pardoselile dure din locuinţa ta.

Lavetă antibacteriană din microfibră

Laveta antibacteriană din microfibră dispune de 
înveliș Always Clean, care o protejează 

împotriva dezvoltării bacteriilor după fiecare 
curăţare. 2 lavete incluse.

Mod Turbo cu cea mai mare durată

Cea mai nouă generaţie de baterii litiu-ion 
asigură performanţa MAX* cea mai îndelungată 
oferită de un aspirator fără fir, astfel încât să 
poţi curăţa peste 125 m² în modul Turbo la o 
singură încărcare.

Funcţionare până la 80 min.*

Bucură-te de până la 80 de minute* de curăţare 
puternică cu bateria litiu-ion de 25,2 V.

Aspiră murdăria din toate părţile

Capul de aspirare la 360° dispune de 
tehnologie de aspirare brevetată pentru a 
colecta praful și murdăria de pe toate părţile 
capului de aspirare, ceea ce înseamnă că fiecare 
mișcare contează.

Colectează murdăria în proporţie de 
până la 99,7 %*

Capul de aspirare la 360° colectează până la 
99,7 % din praf și murdărie la fiecare trecere*.

lămpi cu LED

Capul de aspirare dispune de LED-uri pentru 
iluminarea podelei din faţa ta pe măsură ce 
aspiri și evidenţiază murdăria greu de detectat 
sau care înainte era ascunsă. Astfel, praful, 
scamele, părul și firimiturile sunt ușor de văzut, 
chiar și sub mobilier sau oriunde ai nevoie de 
lumină suplimentară.

Tehnologie PowerCyclone 10

Cea mai puternică tehnologie a noastră fără sac 
își menţine puterea pentru a asigura o 
performanţă mai bună un timp mai îndelungat*.
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Repere
Aspirator fără fir
Tehnologie PowerCyclone 10 25,2 V, funcţionare până la 80 min.*, Aspirator 3 în 1: aspirator de mână, mop 
și aspirator portabil, Colectează până la 99,7 %* din murdărie
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Capete de aspirare și accesorii
• Cap de aspirare standard: Aspirator și mop, Duză 

aspirare și ștergere umedă
• Accesorii incluse: Filtru suplimentar, Unealtă lungă 

pentru spaţii înguste
• Cap de aspirare suplimentar: Duză de aspirare 

360°, Perie mini turbo

Design
• Culoare: Titan negru

Performanţă
• Tip baterie: Li-Ion
• Nivel de zgomot: 84 dB
• Tensiune baterie: 25 V
• Durată de încărcare: 4-5 ore
• Durată de funcţionare: până la 80 min.
• Flux de aer (max): 1100 l/min

Filtrare
• Capacitate praf: 0,6 l
• Sistem de filtrare: Sistem de filtrare triplu
•
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Specificaţii
Aspirator fără fir
Tehnologie PowerCyclone 10 25,2 V, funcţionare până la 80 min.*, Aspirator 3 în 1: aspirator de mână, mop 
și aspirator portabil, Colectează până la 99,7 %* din murdărie

* Laveta pentru mop conţine piritionă de zinc, cu o rată de reducere a 
bacteriilor de >99 % după 24 de ore de utilizare. Testată de un 
laborator certificat conform standardelor GB 21551.2-2010 și 
ISO20743:2013, cu E. coli și S. aureus.

* Testat faţă de primele 10 aspiratoare verticale fără fir cu cele mai 
mari vânzări și cu un preţ >300 de euro în Germania, iunie MAT 
2019.

* Durata de funcţionare și acoperirea se bazează pe metoda internă de 
urmărire Philips.

* Testat folosind testul de curăţare a impurităţilor mari dezvoltat de 
Philips pe baza IEC60312-1. Ian. 2018. O trecere se referă la 
deplasarea înainte și înapoi.
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