
 

Robotstøvsuger

SmartPro Compact

 
TriActive XL-munnstykke

Slank utforming på 6 cm

System med fire hjul

120 minutters driftstid

 

FC8776/01

Komplett ytelse, smart rengjøring
Grundig rengjøring, nå dobbelt så raskt*

Philips SmartPro Compact-robotstøvsugeren rengjør nå dobbelt så raskt på grunn av TriActive XL-munnstykket

med ekstra stor bredde. Takket være Smart Detection-systemet optimaliserer roboten rengjøringsstrategien for å

gjøre hjemmet ditt rent

Grundig rengjøring

TriActive XL-munnstykke med ekstra stor bredde

Fire rengjøringsstiler som tilpasser seg rommet

To ekstra lange børster som rengjør i hjørner

Rengjør der andre støvsugere ikke kommer til

Slank utforming på 6 cm for rengjøring under lave gjenstander

System med fire hjul gjør at den lett kommer seg over dørstokker

Rengjør på egen hånd

Smart Detection-systemet tilpasser rengjøringen til alle miljøer

Infrarøde sensorer for å unngå kollisjoner

Mulighet til å planlegge rengjøring 24 timer i forveien

Vender automatisk tilbake til stasjonen for å lade opp

Fjernkontroll du kan styre roboten på avstand med

Ekstra filter for helårsvedlikehold

Kraftig Li-Ion-batteri for 120 minutter med driftstid
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Høydepunkter

TriActive XL-munnstykke

TriActive-XL munnstykket gir deg effektiv og

grundig rengjøring, nå dobbelt så raskt takket

være følgende: 1. Det ekstra brede munnstykket

dekker dobbelt så mye av gulvet i én

bevegelse. 2. De tre sugeinngangene samler

opp støv både foran og på sidene. 3. Den

fleksible stripen samler opp reststøv bak.

Fire rengjøringsstiler

Takket være de fire rengjøringsstilene er

roboten i stand til å velge en god og effektiv

strategi for å rengjøre rommet.

To ekstra lange børster

Takket være de to ekstra lange børstene kan

roboten ta med seg smuss og støv i hjørner og

sokler og rengjøre der andre roboter ikke

kommer til.

Slank design

Med den slanke designen på bare

6 centimeters høyde kommer roboten enkelt til

under lave gjenstander og fjerner oppsamlet

støv under møblene.

Drivsystem med fire hjul

Den nye SmartPro Compact med TriActive XL-

munnstykke har et drivsystem med fire hjul der

vanlige roboter har to. Med de fire hjulene kan

roboten enkelt komme seg over dørstokker.

Smart Detection System

Den nye robotstøvsugeren er utstyrt med Smart

Detection-systemet, en kombinasjon av

smartkort, et gyroskop og et akselerometer,

som gjør at roboten effektivt kan rengjøre på

egen hånd. Roboten forstår omgivelsene sine

og velger en optimal rengjøringsstrategi for å

rengjøre hjemmet så raskt som mulig. Roboten

setter seg ikke fast og vender tilbake til

dokkingstasjonen når det er nødvendig.

Infrarøde sensorer

Den nye Philips-robotstøvsugeren er utstyrt

med seks infrarøde sensorer som oppdager og

unngår hindringer som vegger, lamper eller

kabler, slik at gulvene kan rengjøres nøye. Til

slutt får du et rent hus uten å løfte en finger.

Planleggingsfunksjon

Den nye robotstøvsugeren har en 24-timers

planleggingsfunksjon, slik at du kan

programmere neste rengjøring 24 timer i

forveien.

Automatisk tilbakevending til

dokkingstasjonen

Når batteriet i Philips-robotstøvsugeren

begynner å bli tomt, vender den automatisk

tilbake til dokkingstasjonen for å lade seg selv.

På denne måten blir den klar for neste

rengjøring.

Fjernkontroll

Med fjernkontrollen kan du styre

robotstøvsugeren på avstand og utføre flere

handlinger. Du kan få roboten til å starte og

stoppe, lede den i en bestemt retning, endre

rengjøringsbanen eller be roboten om å gå

tilbake til dokkingstasjonen.

Ekstra filter

Ekstra filter for helårsvedlikehold.

Kraftig Li-ion-batteri

Det kraftige li-ion-batteriet har en lengre

levetid og en kortere ladetid enn vanlige

batterier. Den nye robotstøvsugeren kan

rengjøre i opptil 120 minutter.
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Spesifikasjoner

Ytelse

Batteritype: Li-ion

Batterispenning: 12,8 V

Ladetid: 4 time(r)

Kjøretid: 120 minutt(er)

Lydnivå: 58 dB

Brukervennlighet

Indikator for full støvbeholder

24-timers planlegging

Støvsensor

Gulvtyper: Harde gulv

Smart Detection-system: 18 sensorer

Klatrer over dørstokker: 17 millimeter

Rengjøringsmodi: 4

Utforming

Funksjoner: Oppdager trapper

Farge: Skinnende kobber

Filtrering

Støvkapasitet: 0,30 L

Filter: 3M-filter

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: AC-strømadapter,

Sidebørster

Standardmunnstykke: TriActive XL-

munnstykke

Annet tilbehør: To filter, Fjernkontroll,

Dokkingstasjon

Bærekraft

Effektforbruk, standby: 0,62 W

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H): 60,1 x 330 millimeter

Vekt, produkt: 1,73 kg

* Basert på IEC-dekningstesten sammenlignet med

Philips FC8800.
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