
 

 

Philips 8000 Series Aqua 
Plus
Johdoton imuri

PowerCyclone 10 -tekniikka
25,2 V, jopa 80 min 
käyttöaikaa***
3-in-1: imuri, Aqua-suutin, 
rikkaimuri
Kerää jopa 99,7 % liasta****
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oistaa muutakin kuin pölyä
uroi ja pyyhi samalla kertaa kaksinkertaisella imuteholla

ilipsin johdottomassa 8000 Series Aqua Plus -imurissa on ainutlaatuinen Aqua-suutin, 
ka kaksinkertainen imuteho poistaa samalla kertaa niin pölyn kuin tahratkin. 
urointisuutin ja kannettavuus takaavat monipuolisuuden.

Koko koti puhtaaksi enimmäisteholla
• 360° imusuutin kerää jopa 99,7 % pölystä ja liasta*
• LED-valot paljastavat suuttimen edessä olevan pölyn
• Pisimpään kestävä turbotila, yli 125m² yhdellä latauksella
• Jopa 80 minuuttia käyttöaikaa* 25,2 V:n litiumioniakulla
• 360 asteen suutin kerää lian joka puolelta

Tehokkaaseen imurointiin ilman keskeytyksiä
• Ulottuu erinomaisesti myös matalien kalusteiden alle
• Kiinteä rakosuutin ja harja sekä lisätarvikkeet
• Digitaalista PowerBlade-moottoria hallitaan älykkään Smart Display -näytön avulla
• PowerCyclone 10 säilyttää tehokkaamman suorituskyvyn pidempään**

Hygieenisempi imurointi- ja märkäpyyhintäsuutin
• Mikrokuituliina
• Automaattisesti säätyvä suutin tehostaa suorituskykyä
• Lisää puhdistusainetta poistaaksesi 99 % bakteereista*



 Ainutlaatuinen Aqua-suutin

Aqua-suutin poistaa pölyn, lian ja hankalat 
tahrat imuroimalla ja pyyhkimällä.

Puhdista kaksinkertaisella imuteholla

Suutin säätää imutehoa automaattisesti 
käyttäen edessä ja takana olevia 
kaksoisimukanavia. Molemmissa imukanavissa 
on siksakkirakenne ja ainutlaatuinen, 
patentoitu vedenjakelu suorituskyvyn 
maksimoimiseksi.

Poistaa jopa 99 % bakteereista*

Lisää suosikkipuhdistusainettasi poistaaksesi 
kotisi lattiapinnoilta 99 % bakteereista*.

Mikrokuituliina

Mikrokuituliina irrottaa, nostaa ja imee pölyä ja 
likaa. Pakkaukseen sisältyy 2 liinaa.

Pitkäkestoisin Turbo-tila

Uusimman sukupolven litiumioniakut tarjoavat 
johdottomien imureiden pisimmän MAX**-
tehon, jonka ansiosta voit imuroida 125 m²:n 
alueen Turbo-tilassa vain yhdellä latauksella.

Jopa 80 min käyttöaika*

Jopa 80 minuuttia*** tehokasta siivousta 
25,2 V:n litiumioniakun ansiosta.

Imuroi lian joka puolelta

360 asteen imusuutin hyödyntää patentoitua 
imuteknologiaa ja kerää pölyn ja lian joka 
puolelta ottaen jokaisesta vedosta kaiken irti.

Kerää jopa 99,7 % liasta****

360° imusuutin kerää jopa 99,7 % pölystä ja 
liasta joka vedolla*

LED-valot

Suuttimen LED-valot valaisevat edessä olevan 
lattian ja tuovat esiin vaikeasti nähtävän tai 
huomaamatta jääneen lian. Pölyn, nukan, 
hiusten ja murusten havaitseminen on helppoa 
jopa huonekalujen alta tai paikoista, joissa 
tarvitaan lisävaloa.
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Kohokohdat
Johdoton imuri
PowerCyclone 10 -tekniikka 25,2 V, jopa 80 min käyttöaikaa***, 3-in-1: imuri, Aqua-suutin, rikkaimuri, Kerää 
jopa 99,7 % liasta****
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Suuttimet ja lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Ylimääräinen 

suodatin, Pitkä rakosuutin, Jatkoletku, Pehmeä 
harja

• Vakiosuutin: Imurointi- ja pyyhintäsuutin
• Lisäsuutin: Imusuutin 360°, Miniturboharjasuutin

Muotoilu
• Väri: Musta titanium

Suorituskyky
• Akun/pariston tyyppi: Li-ioni

• Äänentaso: 84 dB
• Jännite: 25 V
• Latausaika: 4–5 tuntia
• Käyttöaika: jopa 80 min
• Ilmankierto (enintään): 1 100 l/min

Suodatus
• Suodatinjärjestelmä: Kolminkertainen 

suodatusjärjestelmä
• Pölykapasiteetti: 0,6 V
•
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Tekniset tiedot
Johdoton imuri
PowerCyclone 10 -tekniikka 25,2 V, jopa 80 min käyttöaikaa***, 3-in-1: imuri, Aqua-suutin, rikkaimuri, Kerää 
jopa 99,7 % liasta****

* Testauksessa käytettiin vettä ja pesuainetta, ja sen suoritti kolmas 
osapuoli.

* *Testattu vertailemalla kymmentä myydyintä >300 euron hintaista 
johdotonta varsi-imuria Saksassa kesäkuussa 2019 (MAT).

* **Käyttöaika ja -alue on määritetty Philipsin sisäisellä 
seurantamenetelmällä.

* ***Testattu Philipsin kehittämän, standardiin IEC60312-1 perustuvan 
karkean lian puhdistustestin mukaisesti. Tammikuu 2018. Yksi veto 
tarkoittaa edestakaista liikettä.

http://www.philips.com

