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Đầu hút TriActive XL

Kiểu dáng mỏng 6 cm

Hệ thống 4 bánh xe

Thời gian chạy 120 phút
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Hiệu suất đầy đủ, làm sạch thông minh
Nay nhanh hơn gấp 2 lần* để làm sạch kỹ càng

Máy hút bụi rô-bốt Philips SmartPro Compact giúp bạn vệ  sinh nhà cửa, nay nhanh hơn gấp 2 lần

với đầu hút TriActive XL rộng hơn. Nhờ trang bị Hệ  thống phát hiện thông minh, rô-bốt sẽ đưa

ra phương thức làm sạch tối ưu dành cho ngôi nhà của bạn

Hiệu suất làm sạch kỹ càng

Đầu hút TriActive XL có độ rộng đầu hút lớn hơn

4 chế độ làm sạch thích hợp cho nhu cầu từng phòng

2 bàn chả i dài hơn để  làm sạch các ngóc ngách trong nhà

Hút bụi ở những nơ i mà sản phẩm khác không thể  vớ i tớ i

Thiết kế mỏng 6 cm để  hút dưới gầm giường/tủ

Hệ  thống truyền động 4 bánh xe dễ dàng vượ t qua ngưỡng cửa

Vận hành tự  động

Hệ  thống phát hiện thông minh thích nghi với bất kỳ môi trường nào

Các cảm biến hồng ngoạ i để  tránh va chạm với vật cản

Có thể  lên lịch thời gian hút bụ i trước 24 giờ

Tự động quay trở  lạ i trạm sạc để  sạc pin

Điều khiển rô-bốt từ xa

Bộ lọc bổ sung để  bảo trì cả năm

Pin Li-Ion mạnh cho thời gian hoạt động 120 phút
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Những nét chính

Đầu hút TriActive XL

Đầu hút TriActive XL cung cấp hiệu suất làm sạch hiệu

quả và kỹ càng, nay nhanh hơn gấp 2 lần do: 1. Đầu hút

rộng hơn bao phủ  gấp đôi diện tích sàn trong một lần

hút. 2. Ba cửa hút bụ i từ phía trước và cả hai bên. 3. Dây

mềm thu gom các hạt bụ i còn sót lạ i.

4 chế độ làm sạch

Nhờ có 4 chế độ làm sạch, rô-bốt của bạn có thể  chọn

chiến lượ c hiệu quả và đạt năng suất để  làm sạch

phòng.

2 bàn chả i dài hơn

Nhờ có 2 bàn chả i dài hơn, rô-bốt của bạn sẽ quét bụ i

bẩn từ mọ i ngóc ngách và chân tường, cũng như làm

sạch những nơi mà rô-bốt khác không với tới.

Kiểu dáng mỏng

Với thiết kế mỏng chỉ cao 6 cm, rô-bốt của bạn có thể

dễ dàng đi vào dưới gầm giường/tủ  và loạ i bỏ bụ i tích

tụ  bên dưới đồ đạc trong nhà.

Hệ  thống truyền động 4 bánh xe

SmartPro Compact mới với đầu hút TriActive XL có hệ

thống truyền động 4 bánh xe, trong khi các rô-bốt thông

thường khác chỉ có 2 bánh xe. Hệ  thống truyền động 4

bánh xe giúp rô-bốt của bạn dễ dàng vượ t qua ngưỡng

cửa.

Hệ  thống phát hiện thông minh

Máy hút bụ i rô-bốt mới đượ c trang bị Hệ  thống phát

hiện thông minh - một sự kết hợp của chip thông

minh, con quay hồi chuyển và dụng cụ  đo gia tốc - giúp

cho rô-bốt vận hành tự động một cách hiệu quả . Sau

khi hiểu rõ môi trường đang hút, rô-bốt sẽ chọn ra

phương thức làm sạch tối ưu để  vệ  sinh nhà cửa nhanh

nhất có thể . Rô-bốt cũng sẽ bị không kẹ t và trở  về trạm

sạc khi cần.

Các cảm biến hồng ngoại

Máy hút bụ i rô-bốt mới của Philips đượ c trang bị 6 cảm

biến hồng ngoạ i để  phát hiện và tránh vật cản như

tường, đèn hoặc dây cáp, nhờ vậy sàn nhà sẽ đượ c làm

sạch cẩn thận. Sau đó, ngôi nhà sẽ trở  nên sạch sẽ mà

bạn không phả i làm gì nhiều.

Chức năng lên lịch

Máy hút bụ i rô-bốt mới cung cấp khả năng lên lịch 24

giờ để  bạn có thể  lập trình lần vệ  sinh tiếp theo trước

24 giờ.

Tự  động quay trở lại trạm sạc

Khi pin sắp hết, máy hút bụ i rô-bốt của Philips sẽ tự

động đến trạm sạc để  tự sạc pin lạ i và sẵn sàng cho lần

vệ  sinh tiếp theo.

Bộ điều khiển từ  xa

Bộ điều khiển từ xa cho phép bạn kiểm soát Máy hút

bụ i rô-bốt từ xa và thực hiện một số hành động. Bạn có

thể  yêu cầu rô-bốt bắt đầu và dừng lạ i, chỉ dẫn nó tới

bất kỳ hướng nào, thay đổ i đường đi hoặc yêu cầu rô-

bốt quay trở  lạ i trạm sạc.

Bộ lọc bổ sung

Bộ lọc bổ sung để  bảo trì cả năm.

Pin Li-Ion mạnh

Pin Lithium-Ion mạnh có tuổ i thọ dài hơn và thời gian

sạc ngắn hơn so với pin chuẩn. Máy hút bụ i rô-bốt mới

hoạt động đượ c đến 120 phút.
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Các thông số

Hiệu suất

Kiểu pin: Li-ion

Điện áp pin: 12,8 V

Thờ i gian sạc: 4 giờ

Thờ i gian chạy: 120 phút

Mức công suất âm thanh: 58 dB

Khả năng sử  dụng

Chỉ báo đầy bụi

Khả năng lên lịch 24 giờ

Cảm biến bụi

Loại sàn: Sàn cứng

Hệ  thống phát hiện thông minh: 18 cảm biến

Độ cao ngưỡng cửa:

Độ cao ngưỡng cửa:

17 mm

Chế độ làm sạch: 4

Thiết kế

Đặc điểm thiết kế: Phát hiện cầu thang

Màu sắc: Đồng đỏ sáng

Lọc

Dung tích chứa bụi: 0,30 l

Bộ lọc: Bộ lọc 3M

Đầu hút và phụ kiện

Phụ kiện đi kèm: Bộ đổ i nguồn AC, Bàn chả i bên

Đầu hút tiêu chuẩn: Đầu hút TriActive XL

Phụ kiện khác: Bộ lọc 2 x, Bộ điều khiển từ xa, Trạm

kết nối

Bền vững

Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ : 0,62 W

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 60,1 x

330 mm

Trọng lượng của sản phẩm: 1,73 kg

* Dựa trên kiểm tra độ bao phủ của IEC so với Philips FC8800.
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