
 

หุนยนตดดูฝุนอจัฉรยิะ

Robot

SmartPro Compact

  หัวดดู TriActive ขนาด XL

การออกแบบเพรยีวบางขนาด 6 ซม.

ระบบขับเคลื่อน 4 ลอ

ใชงานไดยาวนาน 120 นาที

 

FC8776/01

ประสทิธภิาพเตม็เปยม ระบบทาํความสะอาดอจัฉริยะ
ทาํความสะอาดทั่วถงึ เรว็ขึ้น 2 เทา*

หุนยนตดดูฝุนอจัฉริยะ Philips SmartPro Compact ทาํความสะอาดเร็วข้ึน 2 เทาดวยหวัดดู TriActive ขนาด XL ที่มีความกวางมากเปนพเิศษ หุนยนต

จะเลอืกวิธีการทาํความสะอาดที่เหมาะกบับานของคุณดวยระบบตรวจจับอจัฉริยะ

ทําความสะอาดท่ัวถงึอยางมปีระสทิธภิาพ

หวัดดู TriActive ขนาด XL ที่มีความกวางหวัดดูขนาดใหญพิเศษ

การทาํความสะอาด 4 แบบ ปรับตามลกัษณะของหอง

แปรงยาวพิเศษ 2 อนัสําหรับการทาํความสะอาดบริเวณซอกมุม

ทําความสะอาดในจดุท่ีอปุกรณอื่นๆ เขาไมถงึ

การออกแบบเพรียวบางขนาด 6 ซม. เพ่ือทาํความสะอาดในพ้ืนที่ตํ่า

ระบบขับเคลื่อน 4 ลอ เพ่ือขามพ้ืนตางระดบัไดอยางงายดาย

ทําความสะอาดไดดวยตวัเอง

ระบบตรวจจบัอจัฉริยะปรับเปลี่ยนการทาํความสะอาดใหเขากบัทกุสภาพแวดลอม

เซนเซอรอนิฟราเรดเพ่ือหลกีเลี่ยงการชนส่ิงกดีขวาง

ความสามารถในการตั้งกาํหนดการทาํความสะอาด 24 ช่ัวโมงลวงหนา

กลบัไปยงัแทนชารจโดยอตัโนมัตเิพ่ือชารจไฟอกีคร้ัง

รีโมทเพ่ือควบคุมหุนยนตจากระยะไกล

แผนกรองเพ่่ิมเตมิ เพ่ือการทาํงานยาวนานตลอดป

แบตเตอร่ี Li-ion พลงัแรงสําหรับการทาํงาน 120 นาที
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ไฮไลต

หัวดดู TriActive ขนาด XL

หวัดดู TriActive ขนาด XL ใหประสิทธภิาพการทาํความสะอาด

ที่ยอดเยี่ยมและทั่วถงึ ทาํความสะอาดเร็วข้ึน 2 เทาดวย: 1. หวัดดู

ที่มีความกวางมากเปนพิเศษ ครอบคลมุพ้ืนที่ไดมากถงึสองเทาใน

การเคลื่อนหนึ่งคร้ัง 2. ชองดดูสามชองเกบ็ฝุนจากดานหนาและ

ดานขางทั้งสอง 3. แถบที่มีความยดืหยุนจะเกบ็ฝุนที่หลงเหลอือยู

การทําความสะอาด 4 แบบ

ดวยการทาํความสะอาด 4 แบบ หุนยนตของคุณจะสามารถเลอืก

วิธกีารทาํงานในการทาํความสะอาดหองของคุณไดอยางมี

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล

แปรงยาวพเิศษ 2 อนั

ดวยแปรงยาวพิเศษ 2 อนั หุนยนตของคุณปดฝุนผงและส่ิง

สกปรกจากบริเวณมุมและเสา และทาํความสะอาดในจดุที่หุน

ยนตอื่นไมสามารถเขาถงึได

รปูทรงเพรยีวบาง

ดวยการออกแบบเพรียวบางที่มีความสูงเพียง 6 ซม. เทานั้น หุน

ยนตของคุณจงึสามารถเขาถงึพ้ืนที่ตํ่าไดอยางงายดาย และขจดั

ฝุนที่สะสมอยูใตเฟอรนเิจอรของคุณได

ระบบขับเคลื่อน 4 ลอ

SmartPro Compact ใหมที่มีหวัดดู TriActive ขนาด XL มี

ระบบขับเคลื่อน 4 ลอ เม่ือเปรียบเทยีบกบัหุนยนตแบบดั้งเดมิที่

มี 2 ลอ ระบบขับเคลื่อน 4 ลอชวยใหหุนยนตของคุณขามพ้ืนตาง

ระดบัไดอยางงายดาย

ระบบตรวจจบัอจัฉรยิะ

เคร่ืองดดูฝุน Robot ใหมมีระบบตรวจจบัอจัฉริยะ ซึ่งผสมผสาน

ชิปอจัฉริยะ Gyroscope และ Accelerometer เขาดวยกนั

ทาํใหหุนยนตมีประสิทธภิาพในการทาํความสะอาดไดดวยตวัเอง

หุนยนตจะเขาใจสภาพแวดลอมและเลอืกวิธกีารทาํความสะอาดที่

เหมาะสมในการทาํความสะอาดบานของคุณอยางรวดเร็วที่สุด หุน

ยนตจะไมเกดิการตดิขัดและจะกลบัไปยงัแทนวางเม่ือจาํเปน

เซนเซอรอนิฟราเรด

เคร่ืองดดูฝุน Robot ใหมจาก Philips มีเซนเซอรอนิฟราเรด 6

ตวัสําหรับการตรวจจบัและหลกีเลี่ยงส่ิงกดีขวาง เชน ผนงั, โคม

ไฟ หรือสายไฟ เพ่ือใหพ้ืนของคุณไดรับการทาํความสะอาดอยาง

รอบคอบ ในที่สุดคุณกส็ามารถเพลดิเพลนิกบับานที่สะอาดของ

คุณโดยไมมีการรบกวน

ฟงกชันการตั้งเวลาการทํางานลวงหนา

เคร่ืองดดูฝุน Robot ใหมมีฟงกชันการตั้งกาํหนดการ 24 ช่ัวโมง

เพ่ือใหคุณสามารถตั้งโปรแกรมการทาํความสะอาดคร้ังถดัไปได

24 ช่ัวโมงลวงหนา

กลบัไปยังแทนชารจโดยอตัโนมตัิ

เม่ือแบตเตอร่ีของหุนยนตดดูฝุน Philips ใกลหมด เคร่ืองจะไป

ยงัแทนชารจโดยอตัโนมัตเิพ่ือชารจไฟตวัเอง ดงันั้นเคร่ืองจะ

พรอมสําหรับการทาํความสะอาดคร้ังถดัไป

รโีมทคอนโทรล

รีโมทชวยใหคุณควบคุมหุนยนตดดูฝุนจากระยะไกลและทาํงาน

ไดหลายอยาง คุณสามารถบอกใหหุนยนตเร่ิมตนและหยดุ,

นาํทางไปยงัทศิทางไดทกุทศิทาง, เปลี่ยนเสนทางการทาํความ

สะอาด หรือขอใหหุนยนตกลบัไปที่แทนชารจ

แผนกรองเพิ่มเตมิ

แผนกรองเพ่่ิมเตมิ เพ่ือการทาํงานยาวนานตลอดป

แบตเตอรี่ Li-Ion พลงัสงู

แบตเตอร่ี Lithium - Ion พลงัแรงมีอายกุารใชงานยาวนานยิ่งข้ึน

และใชเวลาชารจไฟนอยกวาแบตเตอร่ีทั่วไป เคร่ืองดดูฝุน

Robot ใหมทาํงานไดนานถงึ 120 นาที
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รายละเอยีดเฉพาะ

เปยมประสทิธภิาพ

ประเภทแบตเตอรี่: Li-Ion

แรงดนัแบตเตอรี่: 12.8 V

เวลาในการชารจ: 4 ช่ัวโมง

เวลาในการใชงาน: 120 นาที

ระดบัพลงัเสยีง: 58 dB

การใชงาน

ไฟแสดงสถานะท่ีเกบ็ฝุนเตม็: ใช

การตั้งกาํหนดการ 24 ช่ัวโมง: ใช

เซนเซอรจบัฝุน: ใช

ประเภทพื้น: พ้ืนแข็ง

ระบบตรวจจบัอจัฉรยิะ: 18 เซนเซอร

ขามพื้นตางระดบั:

ระบบตรวจจบัอจัฉรยิะ: 18 เซนเซอร

ขามพื้นตางระดบั:

17 มม.

โหมดการทําความสะอาด: 4

การออกแบบ

การออกแบบ: ตวัตรวจจบับนัได

ส:ี ทองแดงสวาง

การกรอง

ความจฝุุน: 0.30 ลติร

แผนกรอง: แผนกรอง 3M

หัวดดูและอปุกรณเสรมิ

พรอมอปุกรณเสรมิในกลอง: อะแดปเตอรไฟ AC, แปรงดาน

ขาง

หัวดดูขนาดมาตรฐาน: หวัดดู TriActive ขนาด XL

อปุกรณเสรมิอื่น: 2 x แผนกรอง, รีโมทคอนโทรล, แทนวาง

ความย่ังยืน

ใชไฟขณะสแตนดบาย: 0.62 วัตต

น้ําหนักและขนาด

ขนาดของผลติภณัฑ (ยาว x กวาง x สงู): 60.1 x 330 มม.

น้ําหนักของผลติภณัฑ: 1.73 กก.

* จากการทดสอบการครอบคลมุ IEC เม่ือเปรยีบเทยีบกบั Philips FC8800
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