
 

 

Philips AquaTrio Cordless 
EXCLUSIEF Philips.nl
Snoerloze Wet & Dry-
stofzuiger uit de 9000-serie
Stofzuiger en supersnelle dweil

Voor stof, vuil, vlekken en 
gemorste vloeistoffen
Speciale opstelling alleen 
stofzuiger
Exclusief op Philips.nl: een extra 
batterij voor een twee keer 
langere looptijd/Tot maximaal 90 
min, 50 min stofzuiger en dweil**
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e meest complete* hygiënische reinigingsoplossing

et 2 supersnelle powerborstels die continu worden gereinigd
rgt voor een complete, hygiënische reiniging. De stofzuiger en dweil verwijderen stof, vuil, vlekken, 

orste vloeistoffen en bacteriën in één keer van uw harde vloer. Opstelling met alleen stofzuiger 

or krachtige verwijdering van vuil. Verdubbel de gebruikstijd tot 90 minuten met een extra batterij.

Stofzuigen en dweilen, verdubbel de kracht in één beweging***
• AquaSpin-technologie om uw vloer in één keer te stofzuigen en te dweilen
• Zelfreinigende powerborstels met gepatenteerde technologie
• Altijd schoon dweilwater uit het speciale waterreservoir
• Het Aqua-diffusiesysteem sluit vuil water onmiddellijk op
• Automatische zelfreiniging van het apparaat en de powerborstels

Dedicated vacuum only set-up for powerful pick-up
• Speciale stofzuiger voor nauwkeurige en krachtige vuilverwijdering
• Diep bereik onder lage objecten
• Afneembare kruimelzuiger voor extra gemak

Get the most out of your clean
• Digitaal LCD-smartscreen voor begeleiding tijdens en na gebruik



 Opstelling alleen stofzuiger met LED

Als u wilt stofzuigen zonder water, kunt u het 
systeem eenvoudig in de geavanceerde 
opstelling voor alleen stofzuiger schakelen 
door de 3-in-1-kruimelzuiger aan de 
steelstofzuiger voor droog stofzuigen te 
bevestigen. Deze opstelling is ontworpen om 
nauwkeurig en krachtig vuil te verwijderen van 
al uw vloeren, waarbij tot 98% van het stof en 
vuil wordt opgenomen, in één beweging******. 
De LED-lampjes op het mondstuk belichten 
moeilijk te detecteren of verborgen vuil, 
waardoor fijn stof, pluisjes, haren en kruimels 
gemakkelijk te herkennen zijn, vooral onder 
meubels en andere plekken waar u extra licht 
nodig hebt.

Digitaal LCD-smartscreen

Het digitale LCD-smartscreen geeft u alle 
informatie die u nodig hebt tijdens en na het 
schoonmaken. Schakel het LCD-scherm in 
voor actuele informatie over de batterijstatus, 
reinigingsmodi, onderhoud en nog veel meer.

AquaSpin-technologie

Met het unieke AquaSpin-mondstuk kunt u uw 
harde vloeren tegelijkertijd stofzuigen en 
dweilen, waarbij het vuil zowel aan de voor- als 
achterkant van het mondstuk wordt 
opgezogen, zodat elke beweging telt. U hoeft 
niet langer te dweilen na het stofzuigen, zodat 
u tijd overhoudt in uw drukke dag en minder 
fysieke inspanning hoeft te leveren. De 
AquaSpin-technologie is ontworpen om stof, 
vuil, vlekken, gemorste vloeistoffen en tot 
99,9% van de bacteriën**** eenvoudig in één 
keer van uw harde vloeren te verwijderen.

Langdurige gebruikstijd (II)

De krachtige lithium-ionbatterij biedt een lange 
levensduur om in één keer tot wel 25 minuten 
schoon te maken in de standaardmodus met de 
opstelling met stofzuiger en dweil. In de 
opstelling met alleen stofzuiger kunt u 
schoonmaken gedurende 45 minuten in de 
standaardmodus en 25 minuten in de 
turbomodus. Verdubbel de gebruikstijd tot 90 
minuten continu gebruik met de meegeleverde 
extra batterij.

Diep bereik

Geniet van uitzonderlijke wendbaarheid op alle 
soorten vloeren, met een diep bereik, zelfs 
onder lage meubels.

Zelfreinigende powerborstels

De twee ultrazachte microvezelborstels 
draaien in tegengestelde richting met 4500 
toeren per minuut. Op deze hoge snelheid 
wordt vuil van de vloer verwijderd en 
rechtstreeks het apparaat in geveegd. 
Hierdoor worden de powerborstels 
voortdurend gereinigd, zodat u nooit meer een 
vuile dweil hoeft uit te spoelen en uit te 
wringen om verder te kunnen gaan met 
schoonmaken! Voor optimale 
schoonmaakprestaties wordt u aanbevolen de 
powerborstels om de 6 maanden te vervangen.

Afneembare kruimelzuiger

De opstelling met alleen stofzuiger kan 
eenvoudig worden veranderd van een 
snoerloze stofzuiger in een handige 
kruimelzuiger. Reinig bekleding, planken en 
tafelbladen met gemak. Deze opstelling is ook 
perfect voor een snelle schoonmaakbeurt of 
het schoonmaken van de auto.
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Kenmerken
Snoerloze Wet & Dry-stofzuiger uit de 9000-serie
Stofzuiger en supersnelle dweil Voor stof, vuil, vlekken en gemorste vloeistoffen, Speciale opstelling alleen 
stofzuiger, Exclusief op Philips.nl: een extra batterij voor een twee keer langere looptijd/Tot maximaal 90 
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Performance
• Motor: Hybride powermotor
• Cyclone: PowerCyclone 12
• Batterijtype: Lithium-ionaccu
• Verwisselbare batterijen
• Gebruikstijd stofzuiger en dweil standaardmodus: 

25 minuten
• Gebruikstijd alleen stofzuiger standaardmodus: 45 

minuten
• Gebruikstijd alleen stofzuiger turbomodus: 25 

minuten
• Oplaadtijd: 4 uur
• Luchtsnelheid (max.): 840 l/min
• Batterijvoltage: 25,2 V

Bruikbaarheid
• Capaciteit schoonwaterreservoir: 450 ml
• Capaciteit vuilwaterreservoir: 400 ml
• Bruikbare reinigingsmiddelen: Philips-vloerreiniger 

XV1792
• Indicator voor vuilwaterreservoir vol
• Vloeroppervlak per batterij: Tot maximaal 185 m²

Filtering
• Filtersysteem: Cyclonische actie in 3 fasen
• Stofinhoud: 330 ml

Mondstukken en accessoires
• Accessoires meegeleverd: Nareinigings- en 

opbergstation, Turbo-miniborstel, Lange 
spleetzuigmond, Reinigingsborsteltje, Geschikt 
voor wandmontage, Vloerreiniger, Extra batterij, 
Extra lader

• Opstelling met stofzuiger en dweil: AquaSpin-
mondstuk

• Opstelling met alleen stofzuiger: Mondstuk alleen 
stofzuiger met LED

Ontwerp
• Kleur: Deep Black

Duurzaamheid
• Omhulsel:                   > > 90% gerecyclede 

materialen

Gewicht en afmetingen product
• Afmetingen opstelling stofzuiger en dweil: 

L25xB27xH114 cm
• Afmetingen opstelling alleen stofzuiger: 

L30xB26xH118 cm
• Gewicht opstelling stofzuiger en dweil: 4,2 kg
• Gewicht opstelling alleen stofzuiger: 3,0 kg
• Afmetingen nareinigings- en opbergstation: 

L48xB34,5xH52 cm
•
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Specificaties
Snoerloze Wet & Dry-stofzuiger uit de 9000-serie
Stofzuiger en supersnelle dweil Voor stof, vuil, vlekken en gemorste vloeistoffen, Speciale opstelling alleen 
stofzuiger, Exclusief op Philips.nl: een extra batterij voor een twee keer langere looptijd/Tot maximaal 90 

* De enige snoerloze oplossing met 3 configuraties (alleen stofzuiger, 
stofzuiger en actieve dweil, kruimelzuiger); verwijderen van 
verschillende soorten vuil zowel vooruit als achteruit, inclusief 
gemorste vloeistoffen, en continu gereinigde borstels.

* * 90 min.: geldt in de normale modus, opstelling alleen stofzuiger, bij 
gebruik van meegeleverde tweede batterij. 50 min.: geldt in de 
normale modus, opstelling stofzuiger en dweil, bij gebruik van 
meegeleverde tweede batterij.

* ** Verwijst naar de gecombineerde functionaliteit van stofzuigen en 
dweilen

* *** Getest met bacterie Staphylococcus aureus, in opstelling 
stofzuiger en dweil (intensieve instelling), met alleen water

* **** Zoals gemeten in vergelijking met een handmatige dweil. Interne 
test.

* ***** In de opstelling alleen stofzuiger, op harde vloeren. Interne test 
op opname van grover vuil
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