
 

 

Philips 8000 Series
Trådløs håndstøvsuger

Munnstykke med 360° suging
Opptil 60 min, 28 min med turbo
Mini turbobørste, 
fugemunnstykke
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omplett rengjøring i hele huset.
ngvarig maksimal effekt*.
ngjør hele huset med maksimal effekt på én lading med Philips’ trådløse støvsugere i 
00-serien. Det er den eneste oppladbare og kraftige håndstøvsugeren som rengjør mer 
n 125 m² på én lading*, ved hjelp av munnstykket med 360° suging.

Full rengjøring i hele huset med maksimal effekt
• Den mest langvarige turbomodusen, mer enn 125 m² på én opplading
• Litium-ion-batteriet varer i opptil 60 minutter

Munnstykke med 360° suging fanger opp mer fra alle kanter
• Munnstykke med 360° suging fanger opp opptil 99,7 % av støv og skitt*
• Munnstykke med 360° suging viser skjult støv med LED-lamper

Uforstyrret og effektiv rengjøring
• PowerCyclone 10 opprettholder sterkere ytelse lenger
• Digital motor fra Powerblade som enkelt kontrolleres av smartskjermen
• Integrert fugemunnstykke og børste samt ekstra tilbehør
• Det triple filtreringssystemet fanger opptil 99,9 % av partikler



 Munnstykke med 360° suging

Når du rengjør, ønsker du alltid å være sikker 
på at støvsugeren tar opp alt som er på gulvet 
i én omgang, uten at du trenger å gå over 
samme flate mer enn én gang. Det universelle 
360° sugemunnstykket tar opptil 99,7 % av 
støvet og smusset i hver omgang, uten at noe 
ligger igjen på gulvet! Takket være den 
patenterte 360° sugeteknologien tar den opp 
mer støv og smuss fra alle sidene av 
munnstykket, noe som gjør at alle bevegelser 
teller!

Turbodriftstid

Hvis du vil ha best mulig ytelse, setter du alltid 
rengjøringsenheten i MAX-innstillingen. I en 
trådløs håndstøvsuger er det ikke alltid mulig, 
siden driftstiden i TURBO raskt vil ta slutt. Sett 
at du kan få en trådløs støvsuger som varer 
lenge nok til at du rekker over hele huset. 
Takket være den lengste MAX-
ytelsesdriftstiden i en håndstøvsuger 
noensinne, med den nyeste generasjonen 
litium-ion-batterier, kan du rengjøre mer enn 
125 m² per opplading.

LED-munnstykke

Sett at vi fortalte deg at gulvet er fullt av skjult 
støv og smuss. Mesteparten av smusset på 
gulvet er ikke synlig for menneskeøyet. Nå er 
det enkelt å få øye på støv, smuss, flass, hår og 
smuler på grunn av LED-lysene i munnstykket. 
LED-lysene i munnstykket avdekker skjult støv 
og smuss, slik at du når som helst kan rengjøre 
hvor som helst.

Opptil 60 min driftstid

Ulike behov krever ulike alternativer. De 
holdbare og langvarige 25,2 V litium-ion-
batteriene våre gir deg opptil 60 minutters 
rengjøring i øko-modus, 35 minutter i normal 
modus og 28 minutter i turbomodus før du må 
lade igjen.

PowerCyclone 10

Philips PowerCyclone 10 er den nyeste 
teknologien for støvsugere uten pose, og er nå 

installert i en trådløs støvsuger. PowerCyclone 
10 opprettholder sterkere sugeeffekt lenger, 
med 30 % høyere effektivitet.

Enkel betjening av motoren

Den digitale Powerblade-motoren genererer 
en ekstrem lufthastighet, slik at munnstykket 
kan ta opp mer støv og smuss fra alle sider. 
Med den digitale Smart-skjermen kan du alltid 
kontrollere motoren og justere hastigheten 
etter dine behov. Den smarte digitale skjermen 
viser deg også når filteret må rengjøres. 
Indikatoren for filterrengjøring hjelper deg 
med å vedlikeholde produktet, som sørger for 
at du alltid får den høyeste ytelsen.

Tilbehør

Forskjellige overflater krever forskjellige 
munnstykker og tilbehør. I håndstøvsugere fra 
Philips er tilbehøret enkelt å bruke, og alltid 
tilgjengelig med ett klikk, som det lille 
fugemunnstykket som er integrert i den 
håndholdte enheten og børstehodet som er 
integrert i røret. Ved ekstra behov får du en 
mini turbobørste, som er ideell til å fjerne 
dyrehår med og det ekstra lange 
fugemunnstykket for områder som er 
vanskelige å nå.
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Munnstykker og tilbehør
• Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, 

Integrert børste
• Standardmunnstykke: Munnstykke med 360° 

suging
• Ekstra munnstykke: Mini Turbo-børste

Formgivning
• Farge: Azur

Vekt og mål
• Mål, produkt (L x B x H): 1170 x 260 x 

220 millimeter
• Vekt, produkt: 2,7 kg

Bærekraftighet
• Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
• Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Ytelse
• Batteritype: Li-ion
• Lydnivå: 84 dB
• Batterispenning: 25,2 V
• Ladetid: 5 time(r)
• Kjøretid: 60 minute(s)
• Luftstrøm (maks.): 1100 l/min

Filtrering
• Filtersystem: 3-trinns virvlende funksjon
• Støvkapasitet: 0,6 L
•
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* Testet mot de ti bestselgende håndholdte støvsugerne til > 300 euro 
i Tyskland juni MAT 2019

* Driftstid og dekning er basert på Philips interne sporingsmetode.
* Testet gjennom en Philips-utformet tørrengjøringstest basert på 

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

http://www.philips.com

