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Maak de hele vloer schoon, zelfs onder bedden

en banken

2 keer zo snel* met de Clean Home+-app

De Philips SmartPro Compact-robotstofzuiger maakt nu 2 keer sneller schoon

dankzij het extra brede, TriActive XL-mondstuk. Bedien de stofzuiger overal, op elk

moment, met de intuïtieve Philips SmartPro-app.

Grondig schoonmaakresultaat

TriActive XL-mondstuk met extra breed mondstuk

Op 4 manieren schoonmaken voor verschillende kamers

2 extra lange borstels voor schoonmaken in hoeken

Alles in eigen hand

Volledige controle, altijd en overal, met de Philips Clean Home+-app

Reinigt zelfstandig

Slim detectiesysteem past zich aan aan de omgeving

Infraroodsensoren om botsen tegen obstakels te voorkomen

Keert automatisch terug naar het basisstation om op te laden

Systeem met 4-wielaandrijving om gemakkelijk over drempels te gaan

Superslank ontwerp (6 cm) voor schoonmaken in lage ruimten

Krachtige li-ionbatterij voor gebruikstijd van 120 min.
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Kenmerken

TriActive XL-mondstuk

TriActive XL-mondstuk zorgt voor efficiënte en

grondige reiniging, nu 2 keer sneller dankzij: 1.

Extra breed mondstuk voor twee keer zo veel

vloeroppervlak in één beweging. 2. De drie

zuigingangen verzamelen stof van zowel de

voorkant als beide zijkanten. 3. De flexibele

strip verzamelt achtergebleven stof.

Op 4 manieren schoonmaken

Dankzij de 4 schoonmaakmodi kan de robot

een effectieve en efficiënte manier van

schoonmaken voor uw kamer kiezen.

2 extra lange borstels

Dankzij de 2 extra lange borstels verwijdert uw

robot vuil en stof in hoeken en op plinten en

wordt er ook schoongemaakt waar andere

robots niet kunnen komen.

Clean Home+-app

Met de app kunt u altijd en overal de volledige

functionaliteit van de robotstofzuiger beheren.

U kunt de schoonmaakmodi aanpassen,

eenvoudig een aangepast schema instellen en

u krijgt direct feedback over de

schoonmaakstatus en onderhoud.

Slim detectiesysteem

De nieuwe robotstofzuiger is uitgerust met het

slimme detectiesysteem, een combinatie van

slimme chips, gyroscoop en versnellingsmeter,

waardoor de robot zelfstandig efficiënt kan

schoonmaken. De robot herkent de omgeving

en kiest een optimale schoonmaakstrategie

om uw huis zo snel mogelijk schoon te maken.

De robot komt niet vast te zitten en keert als

het nodig is terug naar het basisstation.

Infraroodsensoren

De nieuwe Philips-robotstofzuiger is voorzien

van 6 infraroodsensoren voor het detecteren en

ontwijken van obstakels als muren, lampen of

kabels zodat uw vloeren voorzichtig worden

schoongemaakt. Geniet van een schoon huis

zonder inspanning.

Automatische terugkeer naar het basisstation

Als de batterij van de Philips-robotstofzuiger

bijna leeg is, keert de robot automatisch terug

naar het basisstation om te laden zodat hij de

volgende keer weer klaar is voor gebruik.

Systeem met 4-wielaandrijving

De nieuwe SmartPro Compact met TriActive-

XL-mondstuk heeft een aandrijfsysteem met 4

wielen (traditionele robots hebben 2 wielen).

Door de aandrijving met 4-wielen kan de robot

gemakkelijk over drempels gaan.

Slank ontwerp

Dankzij het slanke ontwerp met een hoogte

van slechts 6 cm kan de robot gemakkelijk stof

verwijderen onder laag meubilair.

Krachtige li-ionbatterij

De krachtige lithium-ionbatterij heeft een

langere levensduur en een kortere laadtijd dan

normale batterijen. De nieuwe robotstofzuiger

werkt tot 120 minuten.
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Specificaties

Performance

Batterijtype: Li-ion

Batterijvoltage: 14,8 volt

Oplaadtijd: 4 uur

Looptijd: 120 minuut/minuten

Geluidsniveau: 62 dB

Zuigkracht (max. Pa): 1000

Bruikbaarheid

'Stofemmer vol'-indicator

24-uurs planningsfunctie

Stofsensor

Slim detectiesysteem: 18 sensoren

Drempelmodus: 16 millimeter

Reinigingsmodi: 4

Ontwerp

Kleur: Blauw

Filtering

Stofinhoud: 0,30 l

Filter: 3M-uitblaasfilter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd:

Wisselstroomadapter, Zijborstels

Overige accessoires: 1 filter, Docking station

Duurzaamheid

Energieverbruik in stand-by: 0,6 W

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 60,1 x

330 millimeter

Productgewicht: 1,87 kg

* *Gebaseerd op IEC-test in vergelijking met de Philips-

robot FC8800 van de vorige generatie.
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