
 

 

Philips 8000 Series Aqua 
Plus
Trådløs støvsuger

PowerCyclone 10-teknologi
25,2 V, opptil 80 min driftstid***
3-i-1: støvsuger, aqua og 
håndholdt
Fanger opp opptil 99,7 % av 
skitten****
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øvsug og tørk samtidig med dobbel sugekraft
ilips’ trådløse støvsuger i 8000-serien Aqua Plus har det unike Aqua-munnstykket som 
ngjør ulike støvtyper samtidig, fra støv til gjenstridige flekker, med dobbel sugekraft. 
stra munnstykke til kun støvsuging medfølger, håndholdt for maksimal allsidighet.

Full rengjøring i hele huset med maksimal effekt
• Munnstykket med 360° suging fanger opp opptil 99,7 % av støv og skitt****
• LED-lampene får frem skjult støv foran munnstykket
• Den mest langvarige turbomodusen, mer enn 125 m² på én opplading
• Opptil 80 minutters driftstid*** fra litium-ion-batteriet på 25,2 V
• Munnstykket med 360° suging får opp skitt fra alle kanter

Uforstyrret og effektiv rengjøring
• Enkel tilgang overalt, selv under lave møbler
• Integrert fugemunnstykke og børste samt ekstra tilbehør
• Digital Powerblade-motor som enkelt betjenes med smartskjermen
• PowerCyclone 10 opprettholder sterkere ytelse lenger**

Mer hygienisk støvsuger- og moppemunnstykke
• Mikrofiberklut
• Munnstykket justeres automatisk for å øke ytelsen
• Tilsett vaskemiddel for å fjerne 99 % av bakteriene*



 Unikt Aqua-munnstykke

Det spesielt utformede Aqua-munnstykket 
støvsuger og våtmopper for å fjerne støv, skitt 
og klissete flekker i alle retninger.

Rengjør med dobbelt sugeeffekt

Munnstykket bøyes for å justere sugingen 
automatisk på en smart måte der det trengs for 
å øke ytelsen, ved hjelp av de to sugekanalene 
– én foran og én bak. Begge sugekanalene har 
en sikksakkdesign og unik, patentert 
vannfordeling for å maksimere ytelsen.

Fjerner opptil 99 % av bakterier*

Tilsett favorittrengjøringsmiddelet ditt eller et 
annet passende rengjøringsmiddel for å fjerne 

opptil 99 % av bakteriene* fra de harde gulvene 
i hjemmet.

Mikrofiberklut

Mikrofiberstoffet løsner, løfter opp og 
absorberer støv og skitt. 2 kluter inkludert.

Den mest langvarige turbomodusen

Den nyeste generasjonen litium-ion-batterier 
gir den lengste MAX**-ytelsen for en trådløs 
støvsuger, slik at du kan rengjøre mer enn 
125 m² i turbomodus på bare én lading.

Opptil 80 minutters driftstid***

Opplev opptil 80 minutter*** med kraftig 
rengjøring med litium-ion-batteriet på 25,2 V.

Støvsug skitten fra alle sider

Munnstykket med 360° suging har patentert 
sugeteknologi som får opp støv og skitt fra alle 
sider av munnstykket, slik at alle bevegelsene 
dine teller.

Fang opp opptil 99,7 % av skitten****

Munnstykket med 360° suging fanger opp 
opptil 99,7 % av støv og smuss i hver 
bevegelse****.

LED

Munnstykket har LED-lamper som lyser opp 
gulvet foran deg når du støvsuger, og får frem 
skitt som er vanskelig å oppdage, eller som 
tidligere har vært skjult. Dette gjør det enkelt 
å få øye på støv, lo, hår og smuler, selv under 
møbler eller andre steder du trenger ekstra 
lys.
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Høydepunkter
Trådløs støvsuger
PowerCyclone 10-teknologi 25,2 V, opptil 80 min driftstid***, 3-i-1: støvsuger, aqua og håndholdt, Fanger 
opp opptil 99,7 % av skitten****
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Munnstykker og tilbehør
• Tilbehør som følger med: Ekstra filter, Langt 

fugemunnstykke, Forlengelsesslange, Mykt 
børsteredskap

• Standardmunnstykke: Munnstykke som støvsuger 
og våtmopper

• Ekstra munnstykke: Munnstykke med 360° suging, 
Mini Turbo-børste

Formgivning
• Farge: Svart titan

Ytelse
• Batteritype: Li-ion
• Lydnivå: 84 dB
• Batterispenning: 25 V
• Ladetid: 4–5 time(r)
• Kjøretid: opptil 80 minute(s)
• Luftstrøm (maks.): 1100 l/min

Filtrering
• Filtersystem: Trippelt filtreringssystem
• Støvkapasitet: 0,6 L
•

XC8349/01

Spesifikasjoner
Trådløs støvsuger
PowerCyclone 10-teknologi 25,2 V, opptil 80 min driftstid***, 3-i-1: støvsuger, aqua og håndholdt, Fanger 
opp opptil 99,7 % av skitten****

* Testet av eksternt byrå ved hjelp av vann og vaskemiddel.
* *Testet opp mot de ti bestselgende trådløse håndstøvsugerne til > 

300 euro i Tyskland juni MAT 2019.
* **Driftstid og dekning er basert på Philips intern sporingsmetode.
* ***Testet gjennom en Philips-utformet tørrengjøringstest basert på 

IEC60312-1. Jan. 2018. Én bevegelse er bakover og fremover.
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