
 

 

Philips SpeedPro Max Aqua
Snoerloze steelstofzuiger 
met dweilfunctie
Dweil tot 60m2 met één 

reservoir

Tot 75 minuten snoerloos 
schoonmaken
Geschikt voor alle typen vloeren
Inclusief kleine gemotoriseerde 
turboborstel
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tofzuigen en dweilen in één beweging
et de Philips steelstofzuiger series 7000 Aqua
t de Philips steelstofzuiger series 7000 Aqua haalt u de snelste manier van snoerloos schoonmaken 

huis. Met het unieke dweilsysteem kunt u stofzuigen en dweilen in één beweging. Dweil tot 60m2 

t één reservoir en tot wel 75 minuten zonder onderbreking. Gebruik de AquaBoost-technologie om 

rdnekkige vlekken in één keer te verwijderen. Mocht u alleen willen stofzuigen, gebruik dan het 360 

den mondstuk met LED-verlichting. Hiermee wordt 99,7% van al het stof en vuil met iedere 

weging opgezogen, zelfs achterwaarts en langs de zijkanten.

Unrivalled speed
• LED-mondstuk voor moeilijk zichtbaar stof en vuil
• Maximaal 75 minuten* krachtig reinigen met 25,2 V lithium-ionbatterij
• 360°-mondstuk verzamelt sneller stof en vuil

Unmatched airflow
• PowerCyclone 8 - Onze krachtigste technologie voor stofzuigers zonder zak
• De PowerBlade-motor zorgt voor hoge luchtstroom (>1000 l/min)
• Het drievoudige filtratiesysteem zorgt voor een langere en krachtigere luchtstroom

Uninterrupted 3-in-1 cleaning
• 3-in-1: 360°-mondstuk, stofzuiger en dweil, kruimelzuiger
• Voor meerdere soorten stof, incl. AquaBoost voor hardnekkig vuil
• Snel overal bij, zelfs onder lage meubels



 360°-mondstuk

360°-mondstuk verzamelt sneller stof en vuil

Maximaal 75 minuten gebruikstijd

Hoogwaardige Lithium Ion-accu's van 25,2 V 
bieden tot 75 minuten Eco-gebruikstijd, 35 
min. in de normale modus en 25 min. in de 
Turbo-modus voordat u moet opladen.

Digitale Powerblade-motor

PowerBlade is een digitale motor ontworpen 
voor ongekende, hoge luchtstroom (>1000 l/
min) met 360°-zuigkracht bij het mondstuk. 
Registreer hem binnen drie maanden na 
aankoop op Philips.com en profiteer van vijf 
jaar gratis garantie op de motor.

Stofzuiger- en dweilsysteem

Het unieke stofzuiger- en dweilsysteem regelt 
de hoeveelheid water die wordt vrijgelaten 
voor optimale vochtigheid op alle harde 
vloeren tijdens het schoonmaken. De 
microvezelpads kunnen met de hand of in een 
wasmachine worden gewassen.

Snel overal bij

SpeedPro Max is flexibel en gemakkelijk te 
hanteren. De stofemmer zit aan de bovenkant, 
zodat u in een lagere hoek en zelfs helemaal 
plat op de vloer kunt stofzuigen onder lage 
meubels.

PowerCyclone 8-technologie

PowerCyclone 8-technologie - onze beste 
technologie voor stofzuigers zonder zak, nu in 
een snoerloze steelstofzuiger, voor 
langdurigere, grotere zuigkracht.

Geïntegreerde accessoires

Accessoires zijn eenvoudig met één klik te 
gebruiken. De afneembare handheld unit 
maakt van de SpeedPro Max twee apparaten in 
één. De opzetborstel is geïntegreerd in de buis, 
zodat u deze altijd bij de hand heeft.

LED-mondstuk

Stof, pluizen, haar en kruimels zijn gemakkelijk 
te zien en te verwijderen dankzij LED-lampen 
in het SpeedPro Max-mondstuk. Het LED-
mondstuk brengt zelfs moeilijk zichtbaar stof 
en vuil aan het licht.
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Kenmerken
Snoerloze steelstofzuiger met dweilfunctie
Dweil tot 60m2 met één reservoir Tot 75 minuten snoerloos schoonmaken, Geschikt voor alle typen 
vloeren, Inclusief kleine gemotoriseerde turboborstel
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Performance
• Batterijtype: Li-ion
• Geluidsniveau: 84 dB
• Batterijvoltage: 25,2 volt
• Oplaadtijd: 5 uur
• Looptijd: 75 min.
• Gebruikstijd (turbo): 25 min.
• Luchtsnelheid (max.): 1000 l/min
• Vloeroppervlak per reservoir: 60 m²

Ontwerp
• Kleur: Electric Aqua

Bruikbaarheid
• Capaciteit schoonwaterreservoir (max.): 0.28 L
• Geschikte reinigingsmiddelen: kleurloos 

reinigingsmiddel of alleen water

Mondstukken en accessoires
• Standaardmondstuk: Stofzuigen en dweilen
• Accessoires meegeleverd: Wisselstroomadapter, 

Microvezelpad, Geïntegreerde borstel, Extra filter
• Extra mondstuk: TurboPet-mondstuk, 360°-

mondstuk

Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 2,732 kg

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Filtering
• Stofinhoud: 0,6 L
• Motorfilter: Wasbaar filter
•
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Specificaties
Snoerloze steelstofzuiger met dweilfunctie
Dweil tot 60m2 met één reservoir Tot 75 minuten snoerloos schoonmaken, Geschikt voor alle typen 
vloeren, Inclusief kleine gemotoriseerde turboborstel

* Getest met de 10 populairste snoerloze steelstofzuigers van >300 
euro in Duitsland in 2017, met door Philips ontwikkelde 'grof vuil op 
harde vloer'-reinigingstest op basis van internationale norm 
IEC60312-1. Januari 2018.

* Met stofzuig- en dweilsysteem

http://www.philips.com

