
Geschikt voor alle vloertypen 
De Fluffy vloerzuigmond zorgt voor het 
verwijderen van fijn stof en grote stukken vuil 
van harde vloeren. De gemotoriseerde 
turboborstel is daarentegen geschikt voor het 
verwijderen van hardnekkig vuil uit tapijten. 
 
 
Tot 40 minuten gebruiksduur 
Geeft 40 minuten constante zuigkracht in de 
reguliere modus en 7 minuten in de MAX 
modus. Laadt volledig op in 3,5 uur. 
 
 
Uitgebalanceerd om van vloer tot 
plafond schoon te maken 
Met verwijderbare aluminium buis en 
accessoires om erbovenop, eronder en 
ertussen schoon te maken.  
 
 
Makkelijk te transformeren tot 
kruimelzuiger 
Door het verwijderen van de buis en het 
gebruik van de verschillende accessoires 
makkelijk te gebruiken in de auto, op de trap 
en op meubels. 
 
 
2 Tier Radial™ cyclonen 
15 cyclonen in twee lagen werken parallel 
voor een betere luchtstroom en verwijderen 
zelfs het fijnste stof. 
 
 
  
 
  

EAN code: 5025155024133 
Bestelcode: 164533-01 

Geen snoer. Geen gedoe. 

Geen snoer. Geen gedoe.  
 
De hoogste zuigkracht van alle 
snoerloze steelstofzuigers* 
 

Marktadviesprijs € 599,-  

*Gebaseerd op testen van snoerloze 
sleelstofzuigers van de top 5 bestverkopende 
merken in België. Getest volgens EN60312-1 
clausule 5.8 en 5.9 



Combinatie-accessoire 
Mondstuk kan worden 
omgevormd tot borstel voor 
het afstoffen van harde 
oppervlakken.  

Wat zit er in de doos?   

HEPA filter  
Dyson cyclonen vangen 
deeltjes tot 0,5 micrometer 
op - inclusief pollen, 
schimmels en bacteriën.  

Fluffy vloerzuigmond  
Speciaal voor harde 
vloeren. Zorgt ervoor dat 
grotere stukken vuil en fijn 
stof tegelijk opgezogen 
worden.  

Gemotoriseerde 
turboborstel 
De extra borstelkracht 
verwijdert het meest 
hardnekkige vuil uit 
tapijten.   

Belangrijke kenmerken 

Kierenzuiger 
Ideaal om tussen en achter 
meubels schoon te maken. 
 

Gemotoriseerde mini-
borstel 
Verwijdert haren van 
huisdieren en hardnekkig 
vuil van meubels, matrassen 
en trappen. 
 

50% stiller  
Het akoestisch design 
zorgt voor een reducering 
van het geluid terwijl de 
zuigkracht gelijk blijft. 
 

V8 Digitale motor  
Genereert hogere 
zuigkracht dan alle 
andere snoerloze 
steelstofzuigers*. 
 

Hygienisch te legen 
stofreservoir  
Met één druk op de knop 
wordt het stof uit het 
reservoir verwijderd. Het 
is dus niet meer nodig 
om het stof aan te raken 
bij het legen van het 
reservoir. 
 

40 minuten 
gebruiksduur 
De vernieuwde batterij 
zorgt voor 40 minuten 
constante zuigkracht. 



Specificaties V8 Absolute 

Kleuren Nikkel/Geel 
Afmetingen machine (body) HxLxB (cm)   210 x 1243 x 250mm 
Afmetingen verpakking (cm)   739 x 271 x154mm  
Breedte vloerzuigmond (cm)   25 
Model stofzuiger   Snoerloze steelstofzuiger 
Alleszuiger/bouwstofzuiger   Nee  
Met kruimelzuigerfunctie   Ja  
Nat en/of droog   Droog  
Voltage accu (V)   21.6V tot 22.8V 
Aantal Lithium-ion batterijen   6 
Laadtijd (uur)   3,5 
Stroomverbruik op stand-by (Watt)   <1 
Gebruiksduur normale modus (minuten)   40 
Gebruiksduur MAX modus (minuten)   7 
Versie Dyson digitale motor   V8 
Motorvermogen (Watt)   400 
Zuigkracht normale modus (Air Watts)   22 
Zuigkracht MAX modus (Air Watts)   115 
Geluidsniveau (dBA)   82 
Zuigkrachtregeling   Automatisch 
Stofopvang   Stofreservoir 
Indicatie vol   Ja 
Inhoud (liter)   0,54 
Filter   HEPA 
Wascyclus voor-motorfilter   Maandelijks 
Parkeerstand   In oplaadstation met 

wandbevestiging 

Zuigbuissysteem   Verwijderbare buis 
Zuigbuis materiaal   Aluminium 
Hulpstukken   - Fluffy vloerzuigmond  

- Gemotoriseerde turboborstel 
- Combinatie-accessoire 
- Kierenzuiger 
- Gemotoriseerde miniborstel  

Gewicht machine (kg)   2,63 
Gewicht verpakte machine met toebehoren (kg)   5,34 
Garantie 2 jaar  


