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Plnohodnotný výkon, inteligentné čistenie
Dvojnásobne rýchlejšie dôkladné čistenie*

Robotický vysávač Philips SmartPro Compact vysáva za vás, a to teraz už 2-krát rýchlejšie vďaka mimoriadne

širokej hubici TriActive XL. Systém inteligentnej detekcie navyše umožňuje vysávaču zvoliť ten najvhodnejší

postup na vyčistenie vášho domova.

Dôkladné vyčistenie

Mimoriadne široká hubica TriActive XL

4 spôsoby čistenia pre rôzne miestnosti

2 mimoriadne dlhé kefy na čistenie rohov

Vysáva aj tam, kam sa iní nedostanú

6 cm tenký dizajn na čistenie nízkych priestorov

4-kolieskový systém pohonu na jednoduchý prechod prahmi

Čistí samostatne

Systém inteligentnej detekcie prispôsobuje čistenie akémukoľvek prostrediu

Infračervené snímače zamedzujú nabúraniu do prekážok

Možnosť naplánovať čistenie 24 hodín vopred

Automaticky sa vracia do doku nabiť

Diaľkové ovládanie na ovládanie robota na diaľku

Výkonná lítium-iónová batéria s dobou prevádzky až 130 minút
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Hlavné prvky

Hubica TriActive XL

Hubica TriActive XL zaručuje účinný a zároveň

dôsledný čistiaci výkon, ktorý teraz vďaka

nasledujúcim prvkom pôsobí ešte 2-násobne

rýchlejšie: 1. Mimoriadna šírka hubice na jeden

ťah pokryje až dvojnásobne väčšiu plochu

podlahy. 2. Tri sacie otvory zbierajú prach

spredu aj zo strán. 3. Ohybný pás sa postará

o všetok zvyšný prach, ktorý mohol uniknúť.

4 spôsoby čistenia

Vďaka 4 rôznym spôsobom čistenia váš

robotický vysávač dokáže zvoliť tú správnu

efektívnu a účinnú stratégiu na vyčistenie

miestnosti.

2 mimoriadne dlhé kefy

Vďaka 2 mimoriadne dlhým kefám dokáže váš

robot vymiesť nečistoty a prach z rohov aj

soklov, takže zaručí čistotu aj tam, kde iné

roboty nedočiahnu.

Tenký dizajn

Vďaka štíhlej konštrukcii s výškou iba 6 cm váš

robot jednoducho dosiahne do nízkych

priestorov a odstráni prach, ktorý sa hromadí

pod nábytkom.

4-kolieskový systém pohonu

Nový model SmartPro Compact s hubicou

TriActive XL má systém pohonu 4 koliesok na

rozdiel od tradičných robotov, ktoré využívajú

iba 2 kolieska. 4-kolieskový pohon vášmu

robotu umožní jednoducho prekonávať prahy.

Systém inteligentnej detekcie

Nový robotický vysávač je vybavený systémom

inteligentnej detekcie – kombináciou

inteligentných čipov, gyroskopu

a akcelerometra – vďaka ktorej robot účinne

vykonáva čistenie samostatne. Robot rozumie

prostrediu a vyberie optimálnu stratégiu pre čo

najrýchlejšie vyčistenie vášho domu.

Nezasekne sa a v prípade potreby sa vráti do

svojej dokovacej stanice.

Infračervené snímače

Nový vysávač Philips je vybavený 6

infračervenými snímačmi na detekciu

a vyhýbanie sa prekážkam, ako sú steny,

lampy či káble, aby pri čistení podlahy

postupoval opatrne. Konečne si môžete dopriať

čistú domácnosť bez toho, aby ste sa o to

museli sami pričiniť.

Funkcia plánovania

Tento nový robotický vysávač ponúka funkciu

plánovania na 24 hodín dopredu, pomocou

ktorej môžete ďalšie čistenie naprogramovať až

24 hodín vopred.

Automatický návrat do dokovacej stanice

Keď je batéria robotického vysávača Philips

takmer vybitá, automaticky sa sám vráti nabiť

do dokovacej stanice, aby bol pripravený na

ďalšie čistenie.

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie vám umožňuje ovládať

robotický vysávač na diaľku a vykonávať

niekoľko činností. Robotovi môžete prikázať,

aby sa spustil a zastavil, naviesť ho do

ľubovoľného smeru, zmeniť cestu čistenia

alebo mu nariadiť návrat do dokovacej stanice.

Výkonná lítium-iónová batéria

Výkonná lítium-iónová batéria má dlhšiu výdrž

a kratšiu dobu nabíjania než štandardné

batérie. Nový robotický vysávač môže bežať až

130 min.
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Technické údaje

Výkon

Typ batérie: Lítium-iónová

Napätie batérie: 12,8 V

Čas nabíjania: 4 hodina(y)

Čas prevádzky: 130 minúta(y)

Hladina akustického výkonu: 58 dB

Použiteľnosť

Indikátor plného vrecka na prach

24-hodinové plánovanie

Snímač prachu

Druhy podláh: Tvrdé podlahy

Systém inteligentnej detekcie: 18 snímačov

Prejazd prahu: 18 mm

Režimy čistenia: 4

Dizajn

Dizajnové prvky: Detektor schodov

Farba: Modrý denim

Filtrácia

Kapacita na prach: 0,30 l

Filter: Filter 3M

Hubicee a príslušenstvo

Pribalené príslušenstvo: Napájací adaptér AC,

Bočné kefy

Bežná hubica: Hubica TriActive XL

Ostatné príslušenstvo: 1 x filter, Diaľkové

ovládanie, Dokovacia stanica

Udržateľnosť

Spotreba v pohotovostnom režime: 0,62 W

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V): 60,1 x 330 mm

Hmotnosť produktu: 1,73 kg

* Na základe skúšky pokrytia IEC v porovnaní

s produktom Philips FC8800.
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