
 

Robottipölynimuri

SmartPro Compact

 
TriActive XL -suutin

6 cm, ohut muotoilu

4 pyörää

120 minuutin käyttöaika

 

FC8776/01

Älykäs puhdistus, erinomainen suorituskyky
Perusteellinen puhdistus nyt kaksi kertaa nopeammin*

Philips SmartPro Compact -robottipölynimuri hoitaa puhdistuksen nyt jopa kaksi kertaa nopeammin

ekstraleveän TriActive XL -suuttimen ansiosta. Smart Detection System -järjestelmän avulla robotti optimoi kotisi

puhdistussuunnitelman.

Perusteellinen puhdistus

Ekstraleveä TriActive XL -suutin

4 siivoustapaa eri huoneisiin

2 ekstrapitkää harjaa nurkkien puhdistukseen

Imuroi paikoista, joihin muut eivät pääse

Vain 6 cm korkea suutin puhdistaa ahtaatkin paikat

Helposti yli kynnyksien 4 pyörän ohjausjärjestelmällä

Siivoaa itsekseen

Smart Detection System auttaa puhdistamaan missä tahansa

Infrapunatunnistimet havaitsevat esteet

Siivous voidaan ajoittaa jopa 24 tuntia etukäteen

Palaa automaattisesti telakointiasemalle ladattavaksi

Robottipölynimuria voi ohjata kaukosäätimellä

Ylimääräinen suodatin vähentää huoltotarvetta

Tehokkaalla litium-ioniakulla 120 min käyttöaikaa
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Kohokohdat

TriActive XL -suutin

TriActive XL -suutin puhdistaa tehokkaasti ja

perusteellisesti, nyt kaksi kertaa nopeammin,

koska 1. ekstraleveä suutin puhdistaa yhdellä

vedolla kaksi kertaa aiempaa suuremman

alueen 2. kolme imuaukkoa kerää pölyä

suuttimen etupuolelta ja sivuilta 3. joustavat

nauhat keräävät pölyn suuttimen takaa.

4 siivoustapaa

Robottipölynimuri valitsee huoneeseen

parhaiten sopivan ja mahdollisimman

tehokkaan siivoustyylin neljästä eri

vaihtoehdosta.

2 ekstrapitkää harjaa

Kahden ekstrapitkän harjan ansiosta

robottipölynimuri kerää lian ja pölyn nurkista ja

jalkalistoista sekä hankalista paikoista, joihin

muut robotti-imurit eivät ylety.

Ohut muotoilu

Vain 6 cm korkean suuttimen ansiosta

robottipölynimuri mahtuu helposti ahtaisiinkin

paikkoihin ja poistaa tehokkaasti huonekalujen

alle kerääntyneen pölyn.

4 pyörän ohjausjärjestelmä

Uudessa TriActive XL -suuttimella varustetussa

SmartPro Compact -robottipölynimurissa on

neljän pyörän ohjausjärjestelmä, joka tekee

siitä erittäin ketterän perinteisiin

kaksipyöräisiin robotteihin verrattuna.

Robottipölynimuri ylittää neljän pyöränsä

ansiosta kynnykset vaivattomasti.

Smart Detection System

Smart Detection System -järjestelmän,

älysirujen, gyroskoopin ja kiihtyvyysmittarin

ansiosta robottipölynimuri siivoaa tehokkaasti

itsekseen. Se osaa havainnoida ympäristöään

ja valitsee kuhunkin huoneeseen parhaiten

sopivan siivoustavan. Robottipölynimuri ei

jumiudu esteisiin ja palaa tarvittaessa

telakointiasemalleen.

Infrapunatunnistimet

Philipsin uudessa robottipölynimurissa on

kuusi infrapunatunnistinta, jotka auttavat sitä

pysymään etäällä esteistä, kuten seinistä,

valaisimista ja johdoista, ja puhdistamaan

kotisi mahdollisimman tehokkaasti.

Ajoitustoiminto

Uuden robottipölynimurin ajoitustoiminnolla

voit ajoittaa seuraavan siivouskerran jopa 24

tuntia etukäteen.

Automaattinen paluu telakointiasemalle

Philipsin robottipölynimurin palaa itsekseen

telakointiasemalle ladattavaksi seuraavaa

siivouskertaa varten, kun se havaitsee, että

akun varaus on melkein lopussa.

Kaukosäädin

Voit ohjata robottipölynimuria kaukosäätimellä.

Voit käynnistää ja sammuttaa robotin, muuttaa

sen kulkusuuntaa, vaihtaa siivousreittiä tai

käskeä sen palaamaan telakointiasemalle.

Ylimääräinen suodatin

Ylimääräinen suodatin vähentää huoltotarvetta.

Tehokas litiumioniakku

Tehokkaan litiumioniakun ansiosta

robottipölynimurin käyttöaika on jopa

120 minuuttia ja akun lataaminen vie

vakioakkuja vähemmän aikaa.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Akun/pariston tyyppi: Li-ioni

Jännite: 12,8 V

Latausaika: 4 tuntia

Käyttöaika: 120 minuutti(a)

Äänentaso: 58 dB

Käytettävyys

Pölysäiliö täynnä -ilmaisin

24 tunnin ohjelma

Pölysäiliön tunnistin

Lattiatyypit: Kovat lattiapinnat

Smart Detection System: 18 tunnistinta

Kynnysten ylitys: 17 mm

Siivoustilat: 4

Muotoilu

Muotoiluominaisuudet: Portaiden tunnistin

Väri: Kirkas kupari

Suodatus

Pölykapasiteetti: 0,30 V

Suodatin: 3M-suodatin

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite,

Sivuharjat

Vakiosuutin: TriActive XL -suutin

Muut lisätarvikkeet: 2 suodatinta,

Kaukosäädin, Telakointiasema

Ympäristö

Valmiustilan virrankulutus: 0,62 W

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 60,1 x 330 mm

Tuotteen paino: 1,73 kg

* Perustuu IEC-standardin mukaiseen vertailuun Philips

FC8800 -tuotteen kanssa.
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