
 

 

Philips AquaTrio 
Brezžični sesalnik za 
mokro/suho sesanje serije 
9000
Sesanje in pomivanje tal
Za prah, umazanijo, madeže, 
razlite tekočine
Namenski nastavek samo za suho 
sesanje
Do 45 min, 25 min v načinu 
Vac&Mop**
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ajbolj celovita* rešitev za higienično čiščenje

2 samočistilnima visokohitrostnima ščetkama Power Brush
gotavlja celovito in higienično čiščenje. Sesalnik z visokohitrostnima ščetkama odstrani 
ah, umazanijo, madeže, polito tekočino in bakterije, vse naenkrat, dodatni nastavek 

o za sesanje brez pomivanja pa odstrani tudi umazanijo s preprog in trdih tal.

Sesanje in mokro čiščenje, to je dvojna moč z enim premikom***
• Tehnologija AquaSpin za sesanje in pomivanje tal naenkrat
• Samočistilni ščetki Power Brush s patentirano tehnologijo
• Vedno čista voda za pomivanje iz namenskega zbiralnika za vodo
• Sistem Aqua Diffusion nemudoma zadrži umazano vodo
• Samodejno čiščenje aparata in ščetk Power Brush

Namenska nastavitev samo za sesanje za zmogljivo odstranjevanje
• Namensko sesanje za natančno in zmogljivo odstranjevanje umazanije
• Dolg doseg pod nizkimi predmeti
• Snemljiv ročni sesalnik za dodatno priročnost

Izkoristite vse možnosti čiščenja
• Digitalni pametni zaslon LCD za navodila med uporabo in po njej



 Tehnologija AquaSpin

Edinstven nastavek AquaSpin poskrbi za 
sočasno sesanje in pomivanje trdih tal, saj 
pobira umazanijo na sprednji in zadnji strani. Po 
sesanju vam ne bo več treba še pomiti tal, kar 
pomeni manj truda in več prostega časa v 
napornem dnevu. Tehnologija AquaSpin je 
zasnovana tako, da s trdih tal hkrati odstranjuje 
prah, umazanijo, madeže in razlite tekočine ter 
tudi do 99,9 % bakterij****.

Samočistilni ščetki Power Brush

Izjemno mehki ščetki Power Brush iz 
mikrovlaken se vrtita v nasprotnih smereh s 
hitrostjo 4500 vrt/min. S to visoko hitrostjo se 
umazanija s tal pobira neposredno v aparat, pri 
čemer se ščetki Power Brush redno čistita, da 
vam nikoli več ne bo treba spirati in ožemati 
umazane krpe. Za najboljše rezultate čiščenja 
priporočamo, da ščetki Power Brush 
zamenjate vsakih 6 mesecev.

Postaja za samodejno čiščenje in 
shranjevanje

Po končanem čiščenju aparat postavite na 
postajo za samodejno čiščenje in shranjevanje, 
da se zažene program samodejnega čiščenja s 
popolnim izpiranjem aparata in ščetk Power 
Brush. Po končanem programu lahko celoten 
sistem, vključno s ščetkama Power Brush, 
shranite, da bo vse čisto in pripravljeno za 
naslednjo uporabo.

Stalen pretok čiste vode

Iz namenskega zbiralnika za čisto vodo se na tla 
neprekinjeno dovaja čista voda, ki jo ščetki 
Power Brush nemudoma preusmerita nazaj v 
aparat. Tako boste vse dele tal pomili samo z 
vodo, tla pa se tudi hitro posušijo, in sicer do 
50 % hitreje*****. Nikoli več vam ne bo treba 
vleči težkega vedra z vodo za pomivanje ali 
ponovno uporabljati umazane vode za čiščenje. 
Če želite, lahko uporabite tudi tekoče čistilo za 
tla.

Sistem Aqua Diffusion

Vsa mokra in suha umazanija se vsesa v sistem 
Aqua Diffusion in se zadrži v zbiralniku za 
umazano vodo. Sistem takoj loči umazano 
vodo od zraka ter jo varno zadrži. Zbiralnik za 
umazano vodo lahko kadar koli odstranite in 
izpraznite vsebino, pri tem pa se vam ne bo 
treba dotikati umazane vode za čiščenje.

Nastavitev samo za sesanje z LED-
osvetlitvijo

Za sesanje brez vode enostavno zamenjajte 
nastavek za sesanje tako, da ročni sesalnik 3-v-
1 pritrdite na teleskopsko cev za suho sesanje. 
Zasnovan je tako, da zagotavlja natančno in 
zmogljivo odstranjevanje umazanije na vseh 
vrstah tal, pri čemer zajame do 98 % prahu in 
umazanije pri vsakem potegu******. LED-luči 
na sprednji strani nastavka osvetlijo težko 
zaznavno ali prej skrito umazanijo, da lažje 
opazite stvari, kot so fin prah, puh, lasje in 
drobtine, zlasti pod pohištvom ali kjer koli je 
potrebna dodatna svetloba.
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Značilnosti
Brezžični sesalnik za mokro/suho sesanje serije 9000
Sesanje in pomivanje tal Za prah, umazanijo, madeže, razlite tekočine, Namenski nastavek samo za suho se-
sanje, Do 45 min, 25 min v načinu Vac&Mop**
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Zmogljivost
• Motor: Motor na hibridni pogon (HPM)
• Ciklonsko delovanje: PowerCyclone 12
• Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
• Zamenljive baterije
• Čas delovanja pri sesanju in mokrem čiščenju tal v 

običajnem načinu: 25 minut
• Čas delovanja samo pri sesanju v običajnem načinu: 

45 minut
• Čas delovanja samo pri sesanju v načinu turbo: 25 

minut
• Čas polnjenja: 4 ure
• Pretok zraka (najv.): 840 l/min
• Napetost baterije: 25,2 V

Uporabnost
• Zmogljivost zbiralnika za čisto vodo: 450 ml
• Zmogljivost zbiralnika za umazano vodo: 400 ml
• Detergenti, ki se lahko uporabljajo: Namensko 
čistilo za tla 

• Indikator polnega zbiralnika za umazano vodo
• Velikost površine na baterijo: Do 185 m2

Filtriranje
• Filtrirni sistem: 3-stopenjsko ciklonsko delovanje

Nastavki in dodatki
• Standardni nastavki: Nastavek AquaSpin, Nastavek 

LED
• Priložena dodatna oprema: Postaja za samodejno 
čiščenje in shranjevanje, Majhna turbo krtača, Dolgi 
ozki nastavek, Ščetka za čiščenje, Stenski nosilec, 
Čistilo za tla

Zasnova
• Barva: Temno črna

Trajnost
• Embalaža:                   > 90 % recikliranih materialov

Teža in dimenzije izdelka
• Dimenzije v nastavitvi za sesanje in mokro čiščenje 

tal: 25 × 27 × 114 cm (d × š × v)
• Dimenzije v nastavitvi samo za sesanje: 30 × 26 × 

118 cm (d × š × v)
• Teža v nastavitvi za sesanje in mokro čiščenje tal: 

4,2 kg
• Teža v nastavitvi samo za sesanje: 3,0 kg
• Dimenzije postaje za samodejno čiščenje in 

shranjevanje: 48 × 34,5 × 52 cm (d × š × v)
•
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Specifikacije
Brezžični sesalnik za mokro/suho sesanje serije 9000
Sesanje in pomivanje tal Za prah, umazanijo, madeže, razlite tekočine, Namenski nastavek samo za suho se-
sanje, Do 45 min, 25 min v načinu Vac&Mop**

* Edina brezžična rešitev s tremi konfiguracijami (samo sesanje, sesanje 
in pomivanje tal, ročno sesanje); odstranjevanje raznovrstne 
umazanije, tudi razlite tekočine, naprej in nazaj, ter stalno čistima 
ščetkama

* * 45 min: delovanje v običajnem načinu z nastavitvijo samo za sesanje, 
25 min: delovanje v običajnem načinu z nastavitvijo za sesanje in 
pomivanje tal.

* ** Nanaša se na združeno funkcijo sesanja in pomivanja tal.
* *** Testirano z bakterijo Staphylococcus aureus, pri nastavitvi za 

sesanje in pomivanje tal (intenzivna nastavitev), le ob uporabi vode.
* **** Kot je bilo izmerjeno v primerjavi z ročnim mokrim čiščenjem. 

Notranji preizkus.
* ***** V nastavitvi samo za sesanje na trdih tleh. Notranji preizkus za 
čiščenje grobe umazanije.

* ****** Na prodaj ločeno

http://www.philips.com

