
Extra UltimatePower-mondstuk met zachte roller, voor harde vloeren.
Het UltimatePower-mondstuk voor harde vloeren verwijdert efficiënt alles: van 
fijn stof tot groter vuil in één keer. De roller in het mondstuk polijst zelfs de 
vloer zachtjes.  Deze zuigmond is voorzien van LED-verlichting om het stof 
nog beter te zien.  Je kan de zuigmonden éénvoudig verwisselen.

Automodus voor efficiënter reinigen
Of het nu gaat om harde vloeren of tapijt, de automodus past op intelligente 
wijze het zuigvermogen aan het soort vloer aan voor efficiënt reinigen.  De 
borstelweerstand wordt continu gedecteerd en het vermogen past zich 
vervolgens automatisch aan.  Je kan ook de zuigkracht zelf bepalen.

Reinig je hele huis met één keer opladen**
De nieuwe AEG 8000-steelstofzuiger heeft een 
verwisselbare 25.2V Li-ion HD accu van 2500mAh 
zodat je al je reinigingstaken met gemak kunt 
aanpakken.  Met deze accu heb je van 6 tot 60 minuten 
gebruikstijd (afhankelijk van de krachtstand en de 
gebruikte accessoires).

Snelle ontgrendeling van de motorunit
Zet de AEG 8000 steelstofzuiger in zijn laadstation, klik 
op de ontgrendelingsknop en zo kun je eenvoudig de 
handunit loskoppelen; klaar voor gebruik. Op deze 
handstofzuiger kunnen accessoires gekoppeld worden 
wat maakt dat de stofzuiger heel veelzijdig is in gebruik.

6 keer* krachtiger 
De hogesnelheidsmotor levert 6 keer* meer 
zuigvermogen voor een grondig reinigingsresultaat. De 
AEG 8000 steelstofzuiger biedt uitstekende prestaties 
en een grondige stofopname zowel op harde vloeren 
als tapijten.

Steelstofzuiger, 25,2V (2500mAh), van 6 tot 60 min, Led, BRC, extra 
PowerRoller, PetPro+ turbozuigmond, Delicate, hoekzuigmond en laadstation

WAAROM KIEZEN TUSSEN GEMAK EN KRACHT?
Stofvrij zonder compromissen. Combineer kracht met gebruiksgemak om je 
hele huis in een keer brandschoon te maken. Ongelofelijk grondig.

Voordelen en specificaties

• Draadloos en oplaadbaar
• Gebruiksduur in eco modus: 35 min.
• Gebruiksduur in gemiddelde modus: 15 min.
• Gebruiksduur in max modus: 6 min.
• Opladingstijd: 2,5 u
• Auto functie die op intelligente wijze zuigkracht en gebruiksduur optimaliseert
• Aanduiding autonomie van de batterij: met 3 LEDs
• BrushRollClean™-technologie: één druk met de voet op de pedaal en weg 
zijn de haren en vezels op de rolborstel
• LED-verlichting aan de voorkant van de zuigmond
• Opberging van de stofzuiger: Laadstation op de grond te plaatsen
• Kleine afstofborstel
• Spletenzuigmond
• Andere accessoires: UltimatePower-zuigmond met zachte roller voor harde 
vloeren, Delicate borstel, Gebogen hoek, Mini PetPro+ turboborstel
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Netspanning (V) 25.2
Type batterijen Li-ion
Capaciteit batterijen (mAh) 2500
Auto-functie ja
Geluidsniveau db(A) 79
Filtratieniveau / Filtertype Dubbele filtratie
Opberging Laadstation op de grond te plaatsen
Netto gewicht (kg) 2.9
Kleur Mahogny Bronze
Afmetingen van de verpakking hxbxd 
(mm) 224x349x911

EAN Code 7332543781836
Productnummer 900 402 038

Technische specificaties
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