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6 cm slankt design

4-hjulssystem

120 minutters arbejdstid

 

FC8776/01

Optimal ydelse, smart rengøring
Grundig rengøring, nu dobbelt så hurtigt*

Philips SmartPro Compact robotstøvsugeren gør rent for dig, nu dobbelt så hurtigt takket være TriActive XL-

mundstykket med ekstra stor bredde. Takket være Smart Detection System optimerer robotten

rengøringsstrategien for rengøring af dit hjem

Grundige rengøringsresultater

TriActive XL-mundstykke med ekstra stor mundstykkebredde

4 rengøringsindstillinger, der kan tilpasses forskellige rum

2 ekstra lange børster til rengøring i hjørnerne

Støvsuger, hvor andre ikke kan nå ind

6 cm slankt design til rengøring på trange steder

4-hjulssystem, der gør det nemt at forcere dørtrin

Gør selv rent

Smart Detection System tilpasser rengøringen til ethvert miljø

Infrarøde sensorer undgår sammenstød med forhindringer

Mulighed for at planlægge rengøring 24 timer i forvejen

Vender automatisk tilbage til dockingstationen for at genoplade

Fjernbetjening til styring af robotten på afstand

Ekstra filter til et helt års vedligeholdelse

Kraftigt Li-Ion-batteri for 120 minutters driftstid



Robotstøvsuger FC8776/01

Vigtigste nyheder

TriActive XL-mundstykke

TriActive XL-mundstykket giver dig et effektivt

og grundigt rengøringsresultat, nu dobbelt så

hurtigt på grund af: 1. Ekstra bredt mundstykke,

der dækker dobbelt så meget gulvareal i ét

strøg. 2. Mundstykkets tre luftindtag opsamler

støv forfra og i begge sider. 3. Det fleksible

bånd opsamler tilbageværende støv.

4 rengøringsindstillinger

Takket være de 4 rengøringsindstillinger kan

robotten vælge en hensigtsmæssig og effektiv

strategi til rengøring af rummet.

2 ekstra lange børster

Takket være de 2 ekstra lange børster fejer

robotten snavs og støv op fra hjørner og

fodlister og rengør, hvor andre robotter ikke kan

nå ind.

Slankt design

Med dens slanke design på kun 6 cm i højden

kan robotten nemt nå ind på trange steder og

fjerne opsamlet støv under møblerne.

4-hjulssystem

Den nye SmartPro Compact med TriActive XL-

mundstykke har 4-hjulssystem sammenlignet

med traditionelle robotter med 2 hjul. Kørsel

med 4 hjul hjælper robotten med nemt at

forcere dørtrin.

Smart Detection System

Den nye robotstøvsuger er udstyret med Smart

Detection System, som er en kombination af

smarte chips, gyroskop og accelerometer, der

gør robotten effektiv, så den selv kan gøre rent.

Robotten forstår omgivelserne og vælger en

strategi for optimal rengøringsstrategi til

rengøring i hjemmet så hurtigt som muligt.

Robotten sætter sig ikke fast og vender tilbage

til dockingstationen, når det er nødvendigt.

Infrarøde sensorer

Den nye Philips-robotstøvsuger er udstyret

med 6 infrarøde sensorer til registrering og

undgåelse af forhindringer som vægge, lamper

eller kabler, så gulvene rengøres omhyggeligt. I

sidste ende får du glæde af et rent hus, uden at

du behøver at skulle gøre noget.

Planlægningsfunktion

Den nye robotstøvsuger har en 24-timers

planlægningsfunktion, så du kan programmere

din næste rengøringssession 24 timer i

forvejen.

Vender automatisk tilbage til

dockingstationen

Når batteriet i Philips-robotstøvsugeren er ved

at være afladet, kører den automatisk til

dockingstationen for at oplade sig selv, så den

er klar til næste rengøringssession.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at

styre robotstøvsugeren på afstand og udføre

flere handlinger. Du kan bede robotten om at

starte og stoppe, styre den i alle retninger,

ændre rengøringsbanen eller bede robotten om

at køre tilbage til dockingstationen.

Ekstra filter

Ekstra filter til et helt års vedligeholdelse.

Kraftfuldt Li-ion-batteri

Det kraftige litiumionbatteri har en længere

levetid og en kortere opladningstid end

almindelige batterier. Den nye robotstøvsuger

kører i op til 120 min.
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Specifikationer

Performance

Batteritype: Li-ion

Batterispænding: 12,8 V

Opladningstid: 4 time(r)

Arbejdstid: 120 minut(ter)

Lydniveau: 58 dB

Brugervenlighed

Indikator for fuld støvbeholder

24-timers planlægning

Støvsensor

Gulvtyper: Hårde gulve

Smart Detection System: 18 sensorer

Klatring over dørtrin: 17 mm

Rengøringsindstillinger: 4

Design

Designfunktioner: Trapperegistrering

Farve: Lys kobber

Filtrering

Støvkapacitet: 0,30 L

Filter: 3M-filter

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: AC-strømadapter,

Sidebørster

Standardmundstykke: TriActive XL-

mundstykke

Andet tilbehør: 2 x filter, Fjernbetjening,

Dockingstation

Bæredygtighed

Strømforbrug i standby: 0,62 W

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 60,1 x 330 mm

Produktets vægt: 1,73 kg

* Baseret på IEC-dækningstest sammenlignet med Philips

FC8800.
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