
 

Robotický vysavač

SmartPro Compact

 
Hubice Tri-Active XL

Tenký, 6cm design

4kolový systém

130minutová doba provozu

 

FC8774/01

Plný výkon, chytré čištění
Důkladné čistění, nyní dvakrát rychlejší*

Robotický vysavač Philips SmartPro Compact uklízí za vás. Nyní dvakrát rychleji díky mimořádně široké hubici

TriActive XL. Díky systému Smart Detection vysavač optimalizuje strategii čištění pro důkladný úklid vaší

domácnosti.

Dokonalé čištění

Hubice TriActive XL s mimořádnou šířkou hubice

4 režimy čištění pro různé místnosti

2 mimořádně dlouhé kartáče pro čištění v rozích

Dosáhne na místa, kam se jiné vysavače nedostanou

6 cm tenké provedení umožňuje čištění v nízkých prostorách

4kolový systém pro snadné přejíždění prahů

Čistí sám

Systém Smart Detection přizpůsobí čištění každému prostředí

Infračervené snímače zamezují narážení do překážek

Možnost plánovat čištění 24 hodin dopředu

Automatický návrat do doku pro nabíjení

Dálkový ovladač k dálkovému ovládání robota

Výkonná baterie Li-ion pro 130 minut provozu
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Přednosti

Hubice Tri-Active XL

Hubice TriActive XL nabízí účinný a důsledný

čisticí výkon, nyní 2krát rychlejší díky: 1.

Mimořádně široké hubici, která pokryje až

dvakrát větší prostor na jediný tah. 2. Třem

sacím vstupům, které sají prach vpředu a po

obou stranách. 3. Flexibilní pásce, která sbírá

zbylý prach.

4 režimy čištění

Díky 4 režimům čištění je váš robot schopen

zvolit efektivní a účinnou strategii čištění vaší

místnosti.

2 mimořádně dlouhé kartáče

Díky 2 mimořádně dlouhým kartáčům dokáže

váš robot odstranit špínu a prach z rohů a

podstavců a čistit tam, kde ostatní roboti

nedosáhnou.

Tenký design

Díky tenkému provedení s výškou pouhých

6 cm dokáže váš robot snadno dosáhnou

nízkých prostorů a odstranit prach

nahromaděný pod nábytkem.

Pohonný systém na 4 kola

Nový vysavač SmartPro Compact s hubicí

TriActive XL má oproti běžným robotům s 2

koly pohonný systém na 4 kola. Pohon na

4 kola pomáhá vašemu robotu snadno

přejíždět prahy.

Smart Detection System

Nový robotický vysavač je vybaven systémem

Smart Detection, který kombinuje chytré čipy,

gyroskop a akcelerometr, a díky tomu je tento

robot při samostatném čištění tak účinný. Robot

rozumí svému prostředí a vybírá si optimální

strategii čištění, aby váš domov uklidil co

nejrychleji. Tento robot nikde neuvízne a podle

nutnosti se vrací do dokovací stanice.

Infračervené snímače

Nový robotický vysavač společnosti Philips je

vybaven 6 infračervenými snímači, které slouží

k detekci a vyhýbání se překážkám, jako jsou

stěny, lampy či kabely, takže vaše podlahy

uklízí opatrně. Ve výsledku si můžete užívat

čistého domova bez vlastního přičinění.

Funkce plánování

Nový robotický vysavač nabízí funkci

24hodinového plánování, která vám umožňuje

naplánovat další úklid 24 hodin dopředu.

Automatický návrat do doku

Když je baterie robotického vysavače Philips

téměř vybitá, vysavač se automaticky vrátí do

dokovací stanice, aby se dobil a připravil na

další úklid.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač vám umožňuje ovládat

robotický vysavač z dálky a provádět různé

úkony. Můžete dát robotu příkaz, aby se spustil

a zastavil, navigovat jej jakýmkoli směrem,

změnit cestu čištění nebo mu přikázat, aby se

vrátil na dokovací stanici.

Výkonná Li-ion baterie

Výkonná baterie Li-ion má delší životnost

a nabíjí se kratší dobu než standardní baterie.

Nový robotický vysavač je v provozu až

130 minut.
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Specifikace

Výkon

Typ baterie: Lithium-iontový

Napětí baterie: 12,8 V

Doba nabíjení: 4 hodin

Doba chodu: 130 minuta(y)

Úroveň síly zvuku: 58 dB

Použitelnost

Indikátor naplnění prachem: Ano

Plánování na 24 hodin: Ano

Snímač prachu: Ano

Typy podlah: Tvrdé podlahy

Systém Smart Detection: 18 snímačů

Překonání prahu: 18 mm

Režimy čištění: 4

Design

Vlastnosti designu: Detektor schodů

Barva: Džínová modrá

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 0,30 L

Filtr: Filtr 3M

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Adaptér napájení ze sítě,

Boční kartáče

Standardní hubice: Hubice Tri-Active XL

Ostatní příslušenství: 1x Filtr, Dálkový ovladač,

Dokovací stanice

Podpora udržitelného rozvoje

Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,62 W

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 60,1 x 330 mm

Hmotnost výrobku: 1,73 kg

* Podle testu pokrytí IEC ve srovnání s modelem Philips

FC8800.
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