
 

Aspirador robot

SmartPro Compact

 
Design ultra fino (6 cm)

Sistema de limpeza de 2 níveis

Tempo de funcionamento de
130 min.

 

FC8710/01

Uma limpeza cuidada, mesmo por baixo das

mobílias
Com sistema de detecção inteligente e apenas 6 cm de altura

O aspirador robot SmartPro Compact da Philips limpa por si. Graças ao sistema

de detecção inteligente, o robot optimiza a estratégia de limpeza para limpar a

sua casa de forma cuidada. Com o seu design fino, este pode limpar até por

baixo de mobiliário baixo.

Desempenho de limpeza cuidado

Sistema de limpeza de 2 níveis para recolher o pó e a sujidade

4 modos de limpeza para se adaptar a diferentes áreas

Escova de seguimento de contornos ajusta-se a chãos irregulares

O robot detecta as áreas a mais sujas para uma limpeza mais profunda

Filtro fácil de limpar para manter uma elevada potência de sucção

Limpa autonomamente

Possibilidade de programar uma limpeza com 24 horas de antecedência

Regressa automaticamente à estação de base para recarregar

Sistema de detecção inteligente adapta a limpeza a qualquer ambiente

Bateria potente de iões de lítio para obter um tempo de funcionamento de 130 min

Limpa onde os outros não alcançam

Design fino de 6 cm para limpar por baixo de mobília baixa

Acessórios extra incluídos

Telecomando para controlar o robot à distância
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Destaques

Sistema de detecção inteligente

O novo aspirador robot está equipado com um

sistema de detecção inteligente, uma

combinação de chips inteligentes, até 18

sensores, um giroscópio e acelerómetro, que

tornam o robot eficiente para limpar

autonomamente. O robot compreende o

ambiente e escolhe uma estratégia da limpeza

ideal para limpar a sua casa o mais

rapidamente possível. O robot não fica

bloqueado e consegue regressar à estação de

base quando necessário.

Função de programação

O novo aspirador robot oferece uma função de

programação de 24 horas, para poder

programar a sua próxima sessão de limpeza

com 24 horas de antecedência.

Regresso automático à estação de base

Quando a bateria do aspirador robot da Philips

estiver quase vazia, este vai automaticamente

para a estação de base para se carregar,

preparando-se assim para a sua próxima

sessão de limpeza.

Design fino

Com o seu design fino com apenas 6 cm de

espessura, o robot pode alcançar facilmente

zonas mais baixas e limpar o pó acumulado

por baixo da sua mobília.

Sistema de limpeza de 2 níveis

As escovas laterais e a sucção eliminam

sujidade e pó do seu chão. O filtro exaustor

retém as partículas e poeiras mais finas. Este

recolhe a sujidade e o pó.

Filtro fácil de limpar

O nosso filtro de design exclusivo com uma

camada extra torna a limpeza muito mais fácil

do que com os filtros convencionais. Um filtro

limpo frequentemente permite-lhe manter uma

elevada potência de sucção do aspirador robot

durante um período de tempo mais

prolongado.

Sensor de pó

A funcionalidade do sensor de pó permite ao

robot reconhecer automaticamente as áreas

onde há mais pó acumulado, mantendo-se

nesta área durante alguns segundos para

conseguir uma limpeza mais profunda.

Escova de seguimento de contornos

O aspirador robot é fornecido com uma escova

móvel que se adapta aos contornos dos chãos,

carpetes, tapetes, etc. para garantir resultados

de limpeza precisos.

4 modos de limpeza

4 modos de limpeza para se adaptar a

diferentes áreas da sua casa. O modo em z

desloca o robot padrão paralelo em

ziguezague, quando este detecta um espaço

relativamente maior. O modo de choque

desloca o robot em linha recta, quando este

embate num objecto, o robot seleccionará

outra direcção aleatória. Com o modo espiral, o

robot desloca-se num movimento em espiral

com um raio crescente. O modo de seguimento

de paredes desloca o robot para uma limpeza

próxima e paralela às paredes.
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Especificações

Design

Cor: Preto profundo e prateado metalizado

Performance

Tipo de bateria: Iões de lítio

Nível de ruído: 58 dB

Voltagem da pilha: 12,8 V

Tempo de carga: 4 hora(s)

Consumo de energia em espera: 0,62 W

Tempo de funcionamento: 130 minuto(s)

Filtragem

Capacidade de pó: 0,25 L

Facilidade de utilização

Modos de limpeza: 4

Subida de soleiras: 13 mm

Programação de 24 horas

Sensores infravermelhos

Tipos de chão: Pavimento

Sistema de detecção inteligente: 18 sensores

Sensor de pó

Escovas e acessórios

Outros acessórios: Transformador CA, Escovas

laterais (1 par), 1 filtro, Estação de base,

Telecomando

Dimensões e peso

Dimensões: 60,1 x330 mm

Peso do produto: 1,73 kg

peso com embalagem: 3,2 kg
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