
 

Robotdammsugare

SmartPro Compact

 
TriActive XL - extra brett
munstycke

Tunn design på 6 cm

Fyrhjulsdrift tar sig lätt över
hinder

Styr via fjärrkontroll

 

FC8776/01 Robotdammsugare med smart inbyggd sensor

Extra slimmad design som lätt tar sig in under soffan

Philips SmartPro Compact Robotdammsugare städar åt dig så du får tid över till

annat. De smarta, inbyggda sensorerna läser av rummet och väljer en optimal

rengöringsstrategi så ditt hem blir rent så snabbt som möjligt.

Robotdammsugaren är endast 6 cm hög och tar sig enkelt in under soffan där man

vanligtvis glömmer bort att städa, och munstycket är extra brett för att vara snabb

och effektiv. Philips SmartPro Compact Robotdammsugare gör så att du kan

fokusera på roligare saker än städning.

Grundlig rengöringsprestanda

TriActive XL - extra brett munstycke

4 rengöringslägen för att kunna anpassas till olika områden

Två extralånga borstar för rengöring i hörn

Rengör där andra dammsugare inte kommer åt

6 cm slimmad design för rengöring i låga utrymmen

System med fyrhjulsdrift som enkelt tar sig över trösklar och andra hinder

Rengör själv

Smart sensor läser av rummet

IR-sensorer som undviker kollisioner med hinder

Du kan schemalägga rengöring 24 timmar i förväg

Återvänder automatiskt till laddningsstationen

Kontrollera robotdammsugaren med en fjärrkontroll

Extra filter medföljer

Kraftfullt litiumjonbatteri för 120 minuters drifttid



Robotdammsugare FC8776/01

Funktioner

TriActive XL-munstycke

Med munstycket TriActive XL städar

robotdammsugaren ännu mer effektivt och

noggrant. Detta tack vare ett extra brett

munstycke som täcker upp dubbelt så mycket

golvyta i ett drag, de tre insugshålen som

samlar upp damm både från framsidan och

från sidorna samt torkduken som samlar upp

eventuellt kvarblivet damm.

Fyra rengöringslägen

Det finns fyra olika rengöringslägen att välja

mellan för att anpassa städningen utifrån

behov: I Z-läget kör robotdammsugaren i

sicksack för att täcka stora ytor, i "bounce"-

läget kör den längs en rak linje, men ändrar

slumpmässigt riktning när den stöter på hinder.

I spiralläge rör sig roboten i en spiralformad

rörelse med konstant större radie och i

väggföljarläget städar robotdammsugaren nära

väggar.

Två extralånga borstar

Tack vare de två extralånga borstarna kan

robotdammsugaren torka upp smuts och damm

i hörn och på socklar, och rengöra där andra

robotdammsugare inte når.

Smidig design

SmartPro Compact är bara 6 cm hög, så den är

liten nog att dammsuga under låga möbler och

ytor där dammet gärna samlas!

System med fyrhjulsdrift

Nya SmartPro Compact med TriActive XL-

munstycke har dessutom fyrhjulsdrift, medan

traditionella robotdammsugare endast drivs

med två hjul. Fyrhjulsdriften gör att

robotdammsugaren enkelt kan köra över hinder

och trösklar upp till 1,7 cm.

Smart sensor läser av rummet

Den inbyggda sensorn ger robotdammsugaren

information om hastighet och riktning, så att

den kan optimera hur rummet ska rengöras,

oavsett hur rummet ser ut. Sensorn består av en

kombination av smarta kretsar, ett gyroskop och

en accelerationsmätare, som gör att

robotdammsugaren effektivt kan rengöra på

egen hand. Robotdammsugaren förstår olika

miljöer och väljer en optimal rengöringsstrategi

så att ditt hem blir rent så snabbt som möjligt.

IR-sensorer som undviker kollisioner med

hinder

Den nya robotdammsugaren från Philips är

utrustad med sex infraröda sensorer som

hjälper roboten att upptäcka och undvika

hinder som exempelvis väggar, lampor och

kablar, så att dina golv rengörs noggrant.

Schemaläggningsfunktion

Schemalägg nästa dammsugning upp till ett

dygn i förväg. Då sätter SmartPro Compact

igång att städa medan du tar dig tid för annat.

Återvänder automatiskt till

laddningsstationen

När batteriet i Philips robotdammsugare börjar

bli tomt så återgår den automatiskt till sin

laddningsstation för att ladda batterierna.

Fjärrkontroll

Med fjärrkontrollen kan du få

robotdammsugaren att starta och stanna, styra

i olika riktningar, ändra rengöringsbana och

säga åt den att återvända till

laddningsstationen.

Extra filter

Extra filter medföljer

Kraftfullt litiumjonbatteri

Det kraftfulla litiumjonbatteriet har längre

livslängd och kortare laddningstid än vanliga

batterier. Den nya robotdammsugaren kan

köras i upp till 120 min.



Robotdammsugare FC8776/01

Specifikationer

Prestanda

Batterityp: Litiumjon

Batterispänning: 12,8 V

Laddningstid: 4 timmar

Drifttid: 120 minuter

Ljudnivå: 58 dB

Användbarhet

Damm full-indikator

24-timmars schemaläggning

Dammsensor

Golvtyper: Hårda golv

Smart detekteringssystem: 18 sensorer

Tröskelklättring: 17 mm

Driftslägen: 4

Design

Designegenskaper: Trappsensor

Färg: Glänsande koppar

Filtrering

Dammkapacitet: 0,30 L

Filter: 3M-filter

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Nätadapter, Sidoborstar

Standardmunstycke: TriActive XL-munstycke

Övriga tillbehör: Två filter, Fjärrkontroll,

Dockningsstation

Hållbarhet

Strömförbrukning i standbyläge: 0,62 W

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 60,1 x 330 mm

Produktens vikt: 1,73 kg

* Baserat på IEC-täckningstest jämfört med Philips

FC8800.
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