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Itin veiksmingas, išmanusis valymas
Valo kruopščiai ir nuo šiol 2 kartus greičiau*

Dėl itin didelio antgalio „TriActive XL“ „Philips SmartPro Compact“ dulkių siurblys-robotas nuo šiol jūsų namus

išvalo 2 kartus greičiau. Pritaikius išmanaus aptikimo sistemą robotas parenka geriausią valymo strategiją ir

kruopščiai išvalo jūsų namus.

Nepriekaištingas valymas

Itin didelis „TriActive XL“ antgalis

4 valymo būdai visiems kambariams

2 itin ilgi šoniniai šepečiai kampams valyti

Valo, kur kiti negali pasiekti

6 grakšti konstrukcija ir palenda visur

4 ratukų sistema lengvai įveikia slenksčius

Valo be jūsų pagalbos

Išmanaus aptikimo sistema parenka geriausią valymo strategiją kiekvienai aplinkai

Infraraudonųjų spindulių jutikliai neleidžia atsitrenkti į kliūtis

Galima suplanuoti valymą 24 val. į priekį

Automatiškai grįžta į prijungimo stotelę įsikrauti

Nuotolinio valdymo pultas, kad galėtumėte valdyti robotą per atstumą

Papildomas filtras visiems metams

Galingos ličio jonų baterijos užtenka iki 120 minučių
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Ypatybės

„TriActive XL“ antgalis

„TriActive XL“ antgalis puikiai valo, o dabar dar

ir 2 kartus greičiau, nes: 1. Itin platus antgalis

apima dvigubai didesnį grindų plotą vienu

judesiu. 2. Trys įsiurbimo angos surenka dulkes

priekyje ir iš šonų. 3. Lanksti juostelė surenka

likusia dulkes.

4 valymo būdai

Dulkių siurblys-robotas turi 4 valymo būdus,

todėl jūs galite veiksmingiausią ir tinkamiausią

kambario valymo strategiją.

2 itin ilgi šepečiai

Naudodamas 2 itin ilgus šepečius jūsų dulkių

siurblys-robotas išvalys nešvarumus ir dulkes

iš kampų ir pagal grindjuostes bei ten, kur visi

kiti robotai negali pasiekti.

Dailus dizainas

Plonos vos 6 cm konstrukcijos, jūsų robotas

palenda visur ir išvalo po baldais

susikaupusias dulkes.

4 ratukų sistema

Naujasis „SmartPro Compact“ su „TriActive XL“

antgaliu turi 4 ratukų sistemą, kai visi įprasti

robotai turi tik 2 ratukus. Su 4 ratukais jūsų

robotas lengvai įveikia slenksčius.

Išmanaus aptikimo sistema

Naujajame dulkių siurblyje-robote yra

integruota išmani jutiklių sistema, išmaniųjų

lustų rinkinys, giroskopas ir akcelerometras,

todėl robotas gali efektyviai valyti be pašalinės

pagalbos. Robotas suvokia aplinką ir pasirenka

optimalią valymo strategiją, kad kuo greičiau

išvalytų jūsų namus. Šis robotas neužstringa, o

prireikus sugrįžta į savo prijungimo stotelę.

Infraraudonųjų spindulių jutikliai

Naujajame „Philips“ dulkių siurblyje-robote

yra integruoti 6 infraraudonųjų spindulių

jutikliai, padedantys robotui išvengti tokių

kliūčių, kaip sienos, lempos arba laidai ir

kruopščiai išvalyti grindis. Galite be vargo

mėgautis švara namuose.

Planavimo funkcija

Naujasis dulkių siurblys-robotas turi planavimo

24 val. funkciją, todėl jūs galite suplanuoti

valymą 24 val. į priekį.

Automatiškai grįžta į prijungimo stotelę

Kai „Philips“ dulkių siurblio-roboto baterija

tampa beveik tuščia, siurblys automatiškai

nuvažiuoja prie prijungimo stotelės, kad

įsikrautų ir pasiruoštų kitam valymo seansui.

Nuotolinis valdymas

Naudodami nuotolinio valdymo pultą galėsite

valdyti dulkių siurblį-robotą per atstumą ir

atlikti kelis veiksmus. Galėsite įsakyti robotui

pradėti arba baigti darbą, nukreipti jį kita

kryptimi, pakeisti valymo kelia arba liepti

robotui grįžti prie prijungimo stotelės.

Papildomas filtras

Papildomas filtras visiems metams.

Galinga ličio jonų baterija

Galinga ličio jonų baterija naudojama ilgai ir ji

įkraunama greičiau, nei standartinės baterijos.

Naujasis dulkių siurblys-robotas veikia iki 120

min.
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Specifikacijos

„Performance“

Baterijos tipas: Ličio jonų

Akumuliatoriaus įtampa: 12,8 V

Įkrovimo laikas: 4 val.

Darbinis ciklas: 120 min.

Garso lygis: 58 dB

Naudojimo trukmė

Dulkių maišelio pilnumo indikatorius

24 val. planavimo funkcija

Dulkių jutiklis

Grindų tipai: Kietoms grindims

Išmanaus aptikimo sistema: 18 jutiklių

Perlipimas per slenkstį: 17 mm

Valymo režimai: 4

Konstrukcija

Dizaino savybės: Laiptų aptikimas

Spalva: Ryški varinė

Filtravimas

Dulkių tūris: 0,30 l

Filtras: 3M filtras

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: AC maitinimo adapteris,

Šepečio šeriai

Standartinis antgalis: „TriActive XL“ antgalis

Kiti priedai: 2 x filtrai, Nuotolinis valdymas,

Prijungimo stotelė

Pastovumas

Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,62 W

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 60,1 x 330 mm

Gaminio svoris: 1,73 kg

* Pagal IEC aprėpties bandymą, palyginus su „Philips“

FC8800.
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