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System z 4 kołami

Inteligentna aplikacja

 

FC8778/01

Posprzątaj całą podłogę, nawet pod łóżkiem i

kanapą

2 razy szybciej* dzięki aplikacji Clean Home+

Odkurzacz automatyczny SmartPro Compact firmy Philips sprząta za Ciebie —

teraz 2 razy szybciej dzięki nasadce TriActive XL o bardzo dużej szerokości.

Zachowaj pełną kontrolę w każdym miejscu i w każdej chwili dzięki intuicyjnej

aplikacji Philips SmartPro.

Dokładne czyszczenie

Nasadka TriActive XL o bardzo dużej szerokości

4 tryby odkurzania dostosowane do pomieszczeń

2 wyjątkowo długie szczotki do odkurzania narożników

Pełna kontrola

Pełna kontrola w każdym miejscu, o dowolnej porze, za pośrednictwem aplikacji

Philips Clean Home+

Czyści samodzielnie

System Smart Detection dostosowuje sposób czyszczenia do otoczenia

Czujniki podczerwieni zapobiegające wpadaniu na przeszkody

Urządzenie automatycznie wraca do stacji dokującej w celu naładowania

System z 4 kołami ułatwiający pokonywanie progów

Wąska konstrukcja (6 cm) pozwalająca czyścić podłogę pod niskimi meblami

Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 120 minut pracy
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Zalety

Nasadka TriActive XL

Nasadka TriActive XL daje możliwość

skutecznego i dokładnego odkurzania, teraz 2

razy szybciej dzięki: 1. Bardzo szerokiej

nasadce, która czyści dwa razy większą

powierzchnię za jednym razem. 2. Trzem

otworom ssącym zbierającym kurz z przodu i

po bokach. 3. Elastycznej listwie zbierającej

kurz pozostały z tyłu.

4 tryby odkurzania

Dzięki 4 trybom odkurzania odkurzacz

automatyczny może wybierać skuteczną i

efektywną strategię odkurzania danego

pomieszczenia.

2 wyjątkowo długie szczotki

Dzięki 2 wyjątkowo długim szczotkom

odkurzacz automatyczny zgarnia kurz i brud z

narożników i cokołów, czyszcząc miejsca, do

których inne roboty nie docierają.

Aplikacja Clean Home+

Aplikacja pozwala kontrolować wszystkie

funkcje odkurzacza automatycznego w

dowolnym miejscu i czasie. Możesz

dostosować tryby czyszczenia, w łatwy sposób

ustawić spersonalizowany harmonogram za

pomocą aplikacji i uzyskać natychmiastową

informację zwrotną na temat statusu sprzątania

i konserwacji.

System Smart Detection

Odkurzacz automatyczny jest wyposażony w

system Smart Detection, czyli połączenie

inteligentnych chipów, żyroskopu i

akcelerometru, dzięki któremu urządzenie

skutecznie samo sprząta. Robot poznaje

otoczenie i wybiera optymalną strategię

czyszczenia, która umożliwia jak najszybsze

posprzątanie domu. Urządzenie nie blokuje się

i w razie konieczności wraca do stacji

dokującej.

Czujniki podczerwieni

Odkurzacz automatyczny firmy Philips jest

wyposażony w 6 czujników podczerwieni

umożliwiających wykrywanie i unikanie

przeszkód, takich jak ściany, lampy lub

przewody, aby urządzenie mogło bezpiecznie

wyczyścić podłogi. Nareszcie dom może być

czysty bez Twojego udziału.

Automatyczny powrót do stacji dokującej

Gdy akumulator odkurzacza automatycznego

Philips jest prawie wyczerpany, urządzenie

automatycznie wraca do stacji dokującej, aby

mogło się naładować i przygotować się do

następnego sprzątania.

4-kołowy system jazdy

Nowy odkurzacz SmartPro Compact z nasadką

TriActive XL jest wyposażony w 4-kołowy

system jazdy, podczas gdy tradycyjne

odkurzacze automatyczne mają zaledwie 2

koła. Ułatwia to odkurzaczowi automatycznemu

pokonywanie progów.

Wąska konstrukcja

Dzięki swojej wąskiej konstrukcji i wysokości

wynoszącej zaledwie 6 cm odkurzacz

automatyczny może łatwo docierać pod meble

i usuwać zgromadzony tam kurz.

Wydajny akumulator litowo-jonowy

Wydajny akumulator litowo-jonowy ma

dłuższy okres eksploatacji i ładuje się szybciej

niż standardowe akumulatory. Nowy odkurzacz

automatyczny pracuje nawet przez 120 min.
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Dane techniczne

Wydajność

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-Ion

Napięcie baterii: 14,8 V

Czas ładowania: 4 godzin

Czas pracy: 120 minuta(y)

Poziom głośności: 62 dB

Moc ssania (maks. wartość w Pa): 1000

Parametry użytkowe

Wskaźnik zapełnienia worka na kurz

Planowanie dobowe

Czujnik kurzu

System Smart Detection: 18 czujników

Pokonywanie progów: 16 mm

Tryby czyszczenia: 4

Wykończenie

Kolor: Matowy niebieski

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,30 L

Filtr: Filtr wylotowy 3M

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy,

Szczotki boczne

Pozostałe akcesoria: 1 filtr, Stacja dokująca

Zrównoważony rozwój

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,6 W

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W): 60,1 x 330 mm

Waga produktu: 1,87 kg

* *Na podstawie testu obszaru zgodnego z normą IEC —

porównanie z automatycznym modelem poprzedniej

generacji Philips FC8800.
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