
 

Aspirador robot

SmartPro Compact

 
Escova TriActive XL

Design fino de 6 cm

Sistema de 4 rodas

Tempo de funcionamento de
120 min.
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Desempenho máximo. Limpeza inteligente

Limpeza cuidada, agora 2 vezes mais rápida*

O aspirador robot SmartPro Compact da Philips limpa por si. Agora 2 vezes mais

rápido graças à escova TriActive XL com largura extra. Graças ao sistema de

detecção inteligente, o robot otimiza a estratégia de limpeza para a sua casa

Desempenho de limpeza cuidado

Escova TriActive XL com largura extra

4 estilos de limpeza para adaptação às divisões

2 escovas extra longas para limpeza de cantos

Limpa onde os outros não alcançam

Design fino de 6 cm para limpar em espaços baixos

Sistema de 4 rodas para atravessar soleiras facilmente

Limpa autonomamente

Sistema de detecção inteligente adapta a limpeza a qualquer ambiente

Sensores infravermelhos para evitar embater em obstáculos

Possibilidade de programar uma limpeza com 24 horas de antecedência

Regressa automaticamente à base para recarregar

Telecomando para controlar o robot à distância

Filtro extra para ano completo de manutenção

Bateria potente de iões de lítio para tempo de funcionamento de 120 min
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Destaques

Escova TriActive XL

A escova TriActive XL oferece-lhe eficiência e

desempenho de limpeza profunda, agora 2

vezes mais rápido graças a: 1. Escova extra

larga abrange o dobro da área de chão numa

só passagem. 2. As três entradas de sucção

recolhem pó das partes frontal e laterais. 3. A

faixa flexível recolhe todo o pó restante.

4 estilos de limpeza

Graças aos 4 estilos de limpeza, o seu robot

pode seleccionar uma estratégia eficiente e

eficaz para limpar o seu quarto.

2 escovas extra longas

Graças às 2 escovas extra longas, o seu robot

limpa sujidade e pó de cantos e rodapés, e

limpa onde os outros robots não conseguem

alcançar.

Design esguio

Com o seu design fino com apenas 6 cm de

espessura, o robot pode alcançar facilmente

espaços mais baixos e limpar o pó acumulado

por baixo da sua mobília.

Sistema de deslocação de 4 rodas

O novo SmartPro Compact com escova

TriActive XL possui um sistema de deslocação

de 4 rodas, contrariamente aos robots

tradicionais com 2 rodas. O sistema de

deslocação de 4 rodas ajuda o seu robot a

atravessar soleiras facilmente.

Sistema de detecção inteligente

O novo aspirador robot está equipado com um

sistema de detecção inteligente, uma

combinação de chips inteligentes, um

giroscópio e acelerómetro, que tornam o robot

eficiente para limpar autonomamente. O robot

compreende o ambiente e escolhe uma

estratégia da limpeza ideal para limpar a sua

casa o mais rapidamente possível. O robot não

fica bloqueado e consegue regressar à estação

de base quando necessário.

Sensores infravermelhos

O novo aspirador robot da Philips está

equipado com 6 sensores infravermelhos para

detectar e evitar obstáculos, como paredes,

candeeiros ou cabos, para que o chão seja

limpo cuidadosamente. Finalmente pode

desfrutar de uma casa limpa sem a sua

interferência.

Função de programação

O novo aspirador robot oferece uma função de

programação de 24 horas, para poder

programar a sua próxima sessão de limpeza

com 24 horas de antecedência.

Regresso automático à estação de base

Quando a bateria do aspirador robot da Philips

estiver quase vazia, este vai automaticamente

para a estação de base para se carregar,

preparando-se assim para a sua próxima

sessão de limpeza.

Telecomando

O telecomando permite-lhe controlar o

aspirador robot à distância e executar várias

acções. Pode dizer o robot para iniciar e parar,

orientá-lo em qualquer direcção, mudar o

percurso de limpeza ou pedir ao robot para

voltar à estação de base.

Filtro extra

Filtro extra para ano completo de manutenção.

Bateria potente de iões de lítio

A bateria de iões de lítio potente tem uma

duração mais longa e um tempo de

carregamento mais curto do que as baterias

normais. O novo aspirador robot funciona

durante até 120 min.
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Especificações

Performance

Tipo de bateria: Iões de lítio

Voltagem da pilha: 12,8 V

Tempo de carga: 4 hora(s)

Tempo de funcionamento: 120 minuto(s)

Nível da potência sonora: 58 dB

Facilidade de utilização

Indicador de recipiente de pó cheio

Programação de 24 horas

Sensor de pó

Tipos de chão: Pavimentos

Sistema de detecção inteligente: 18 sensores

Subida de soleiras: 17 mm

Modos de limpeza: 4

Design

Características de design: Detector de

escadas

Cor: Cobre brilhante

Filtragem

Capacidade de pó: 0,30 L

Filtro: Filtro 3M

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Transformador CA,

Escovas laterais

Escova standard: Escova TriActive XL

Outros acessórios: 2 filtros, Telecomando,

Estação de base

Sustentabilidade

Consumo de energia em espera: 0,62 W

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 60,1 x

330 mm

Peso do produto: 1,73 kg

* Com base no teste de cobertura segundo a IEC em

comparação com o Philips FC8800.
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