Snoerloze steelstofzuiger
met dweilfunctie
SpeedPro Max Aqua

Dweil tot 60m2 met één
reservoir
Tot 75 minuten snoerloos
schoonmaken
Geschikt voor alle typen vloeren
Inclusief kleine gemotoriseerde
turboborstel

Stofzuigen en dweilen in één beweging
met de Philips steelstofzuiger series 7000 Aqua
FC6904/01

Met de Philips steelstofzuiger series 7000 Aqua haalt u de snelste manier van
snoerloos schoonmaken in huis. Met het unieke dweilsysteem kunt u stofzuigen
en dweilen in één beweging. Dweil tot 60m2 met één reservoir en tot wel 75
minuten zonder onderbreking. Gebruik de AquaBoost-technologie om
hardnekkige vlekken in één keer te verwijderen. Mocht u alleen willen stofzuigen,
gebruik dan het 360 graden mondstuk met LED-verlichting. Hiermee wordt 99,7%
van al het stof en vuil met iedere beweging opgezogen, zelfs achterwaarts en
langs de zijkanten.
Stofzuigen en dweilen in één beweging
AquaBoost-pedaal om hardnekkig vuil te verwijderen
Tegelijk stofzuigen en dweilen
Geïntegreerde accessoires voor alle schoonmaaktaken
Snel overal bij, zelfs onder lage meubels
Het snelste schoonmaakresultaat
360 graden mondstuk verzamelt stof en vuil aan alle kanten
Flexibel 360 graden mondstuk met LED-verlichting
Tot wel 75 minuten krachtig en zonder onderbrekingen schoonmaken, dankzij de
25,2V Lithium-Ion batterij
Maximale performance tijdens het schoonmaken
PowerCyclone 8 - Onze krachtige zakloze stofzuiger technologie
De digitale Powerblade-motor zorgt voor hoge luchtstroom (>1000 l/min)
De geavanceerde ﬁltering vangt allergenen en bacteriën op
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Kenmerken
360 graden mondstuk

schoonmaken. In de normale stand gaat de
batterij tot 30 minuten mee en in de ECOstand kun tot 70 minuten zonder
onderbrekingen schoonmaken. De batterij
heeft een laadtijd van 5 uur. Philips
steelstofzuiger series 7000 Aqua kan worden
opgeladen via de magnetische oplader.
Digitale Powerblade-motor

Het 360 graden mondstuk verzamelt, dankzij
het unieke ontwerp en hoge luchtstroom, stof
en vuil aan alle kanten. Maak sneller en
eﬀectiever schoon, omdat bij elke beweging,
zelfs naar achteren en opzij, stof en vuil
eenvoudig wordt opgezogen. Met het 360
graden mondstuk telt elke beweging. Het 360
graden mondstuk is speciaal ontworpen voor
alle typen vloeren. Zo kunt u onder andere
parket, laminaat en tapijt eenvoudig en snel
schoonmaken, zonder van mondstuk te
wisselen.
Tot wel 75 minuten krachtig stofzuigen én
dweilen

Snel overal bij

De digitale PowerBlade-motor is ontwikkeld
voor een ongekende, hoge luchtstroom (>1000
l/min.) en zorgt voor een continue hoge
zuigkracht. Registreer de steelstofzuiger binnen
drie maanden na aankoop op Philips.com voor
3 jaar additionele garantie op de digitale
PowerBlade motor.
Stofzuig- en dweilsysteem

Met de Philips steelstofzuiger series 7000
Aqua kunt u, in combinatie met het stofzuigen dweilmondstuk tot 75 minuten stofzuigen
en dweilen in de ECO-stand. In de normale
stand kunt u tot 35 minuten stofzuigen en
dweilen en in de Turbo-stand maar liefst 30
minuten. Met het roterende 360 graden
mondstuk met LED-verlichting, levert de
steelstofzuiger genoeg gebruikstijd om uw hele
huis snoerloos, krachtig en zonder
onderbrekingen schoon te maken. In de
turbostand kunt u maar liefst 28 minuten

gebruiken, kun je eenvoudig stofzuigen en
dweilen in één beweging. Het stofzuig- en
dweilmondstuk is handig te manoeuvreren, en
zelfs meer dan 90 graden te draaien, waardoor
je makkelijk lastige hoeken en kieren
eenvoudig kunt schoonmaken. Gebruik het
AquaBoost-pedaal, dat extra water toevoegt
aan de microﬁberpad, om hardnekkige vlekken
te verwijderen.

De Philips steelstofzuiger series 7000 Aqua is
de enige steelstofzuiger waarmee je ook
tegelijk kunt dweilen. Het unieke stofzuig- en
dweilmondstuk bestaat uit een mondstuk die
aan de voorkant stof en vuil opzuigt en een
dweilsysteem, met waterreservoir, dat kan
worden gevuld met water (en eventueel
reinigingsmiddel). Je bevestigt het mondstuk
magnetisch aan het dweilsysteem. Door het
stofzuig- en dweilmondstuk samen te

De Philips steelstofzuiger series 7000 Aqua 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 schoonmaken. Hierdoor kunt u
zonder problemen onder laag meubilair
stofzuigen en dweilen.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.
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Speciﬁcaties
Performance
Batterijtype: Li-ion
Batterijvoltage: 25,2 volt
Oplaadtijd: 5 uur
Gebruikstijd (normale stand):
75 minuut/minuten
Gebruikstijd (turbo-stand): 25 minuut/minuten
Geluidsniveau: 84 dB
Vloeroppervlak per reservoir: 60 m²
Luchtsnelheid (max.): 1000 l/min

Bruikbaarheid
Capaciteit schoonwaterreservoir (max.): 0,28 l
Geschikte reinigingsmiddelen: kleurloos
reinigingsmiddel of alleen water
Ontwerp
Kleur: Electric Aqua

Mondstukken en accessoires
Accessoires meegeleverd:
Wisselstroomadapter, Microvezelpad,
Geïntegreerde borstel op de steel, Extra ﬁlter
Extra mondstuk: Gemotoriseerde miniturboborstel, 360 graden mondstuk
Standaardmondstuk: Stofzuigen en dweilen

Filtering
Stoﬁnhoud: 0,6 l
Motorﬁlter: Wasbaar ﬁlter

Duurzaamheid
Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier
Gewicht en afmetingen
Productgewicht: 2,732 kg
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