
 

Máy hút bụi rô-bốt

SmartPro Easy

  Kiểu dáng cực mỏng

Hệ  thống hút bụi 2 bước

 

FC8792/01

Hiệu suất đầy đủ, làm sạch thông minh
Kích cỡ mỏng hơn để hút bụi ở những nơi khó tiếp cận

Philips SmartPro Easy vận hành theo 2 bước: quét dọn bụi bẩn bằng bàn chải bên và hút sạch bụi bằng vòi có lực hút mạnh.

Vận hành tự  động

Lên lịch trước 24 giờ

Hệ  thống phát hiện thông minh 2 thích nghi với mọ i môi trường làm sạch

Pin Li-Ion mạnh cho thời gian hoạt động 105 phút

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

Thiết kế cực mỏng 5,8 cm để  hút dưới gầm giường/tủ

Hiệu suất làm sạch kỹ càng

Hệ  thống hút bụ i 2 bước để  hút sạch bụ i bẩn

4 chế độ làm sạch để  vệ  sinh nhiều khu vực khác nhau

Công suất cao 600 Pa cho lực hút mạnh

Bộ lọc EPA12 đảm bảo vệ  sinh

Tiện lợ i và dễ  sử  dụng

Trút sạch bụ i ra khỏ i thùng bụ i dễ dàng

Vận hành máy bằng một nút nhấn
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Những nét chính

Hệ  thống hút bụi 2 bước

Các bàn chả i nằm hai bên máy và bộ phận hút chân

không giúp loạ i bỏ bụ i bẩn ra khỏ i sàn nhà bạn. Bộ lọc

thoát khí giữ lạ i chất bẩn và những hạt bụ i nhỏ .

Chức năng lên lịch

Philips SmartPro Easy cung cấp chức năng lên lịch 24 giờ

để  bạn có thể  lập trình lần vệ  sinh tiếp theo trước 24

giờ.

4 chế độ làm sạch

Tùy theo từng phòng mà máy hút bụ i rô-bốt sẽ thực

hiện theo một hoặc vài chế độ làm sạch, gồm chạy

theo đường zic zac, đường xoắn ốc, lên xuống và dọc

theo chân tường.

Thiết kế cực mỏng 5,8 cm

Máy hút bụ i rô-bốt Philips đươc thiết kế nhỏ gọn và

kiểu dáng cực mỏng, giúp máy dễ dàng làm sạch bụ i

tích tụ  dưới gầm giường/tủ .

Công suất hút cao

“Nhỏ mà có võ” - Máy hút bụ i rô-bốt Philips có lực hút

mạnh 600 Pa, giúp dọn sạch mọ i bụ i bẩn nhanh và

hiệu quả .

Trút sạch bụi ra khỏi thùng bụi dễ  dàng

Bạn có thể  trút sạch bụ i ra khỏ i thùng bụ i mà không

cần chạm vào bụ i.

Vận hành máy bằng một nút nhấn

Máy rất dễ sử dụng, chỉ cần nhấn nút bật và máy sẽ tự

động bắt đầu vệ  sinh sàn nhà.

Hệ  thống phát hiện thông minh 2

Philips SmartPro Easy đượ c trang bị Hệ  thống phát hiện

thông minh 2 - một sự kết hợp của chip thông minh,

23 cảm biến 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.

Bộ lọc EPA12 đảm bảo vệ  sinh

Bộ lọc EPA12 giữ lạ i 99,5% các hạt bụ i nhỏ trong khi

lọc khí thả i. Bụ i sẽ bị khóa chặt bên trong ngăn chứa,

ngăn nhiễm bẩn và đảm bảo hợp vệ  sinh.

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 105 phút.
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Các thông số

Hiệu suất

Kiểu pin: Li-ion

Điện áp pin: 14,8 V

Thờ i gian sạc: 4 giờ

Thờ i gian chạy: 105 phút

Bộ cảm biến:

23 cảm biến

Công suất hút (Pa tối đa): 600

Khả năng sử  dụng

Khả năng lên lịch 24 giờ

Chế độ làm sạch: 4

Loại sàn nhà: Thảm, Sàn cứng

Thiết kế

Màu sắc: Xanh dương đậm

Lọc

Dung tích chứa bụi: 0,4 l

Bộ lọc: Bộ lọc EPA 12

Đầu hút và phụ kiện

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

bên, Bộ lọc thoát khí, Bộ điều khiển từ xa

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao):

300x300x58,5 mm

Trọng lượng của sản phẩm: 2 kg
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