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Maximális teljesítmény, intelligens tisztítás
Extra vékony, a nehezen elérhető részek porszívására és

feltörlésére

A Philips SmartPro Easy 3 lépésben biztosítja az optimális tisztítást: oldalkeféi

felsöprik a koszt, amelyet erős szívóeszköze tökéletesen felszed, míg a

mikroszálas elem eltávolítja a legapróbb porszemcséket is. Ultravékony

kialakításának köszönhetően az alacsony bútorok alatt is lehetővé teszi a

takarítást.

Önálló tisztítás

24 órás előre tervezés

Bármely környezethez igazítható tisztítás az intelligens érzékelést biztosító Smart

Detection System 2-nek köszönhetően

Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor a 105 perces működési időért

Oda is tisztaságot varázsol, ahová más készülékek nem érnek el

5,8 cm-es ultravékony kialakítás az alacsony bútorok alatti takarításhoz

Alapos tisztítási teljesítmény

3 lépéses tisztítási rendszer nedves törlési funkcióval

4 takarítási üzemmód a különféle területeknek megfelelően

600 Pa teljesítmény a nagy szívóerőhöz

Ultra higiénikus EPA12 szűrő

Kényelmes és egyszerűen használható

Könnyen üríthető portartály

Egygombos működtetés
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Fénypontok

Ütemezési funkció

A Philips SmartPro Easy egy 24 órás tervezési

funkciót kínál, ezáltal 24 órával előre

beprogramozhatja a következő tisztítási

műveletet.

3 lépéses tisztítási rendszer

Először két hosszú kefe söpri a piszkot és a port

a robot útvonalára. Ezt követően a szívófej a

nagy teljesítményű motornak köszönhetően

felszívja a piszkot és a port. Végül a

nedvesíthető mikroszálas törlőlap még

hatékonyabbá teszi a takarítást a padlón lévő

legfinomabb por feltörlésével.

4 takarítási üzemmód

A szoba típusától függően a robotporszívó

kiválaszt egy tisztítási módot, amely lehet z-

típusú, spirális, pattogó vagy falkövető

takarítás.

5,8 cm-es ultravékony kialakítás

A Philips robotporszívó kompakt és vékony

kialakításával a nagyon alacsony elemek alatti

takarítást is lehetővé teszi.

Nagy szívóerő

Kis méretű, de erős - a Philips robotporszívó

szívóereje 600 Pa, ami bőven elegendő

ahhoz, hogy gyorsan megszabaduljon minden

portól és szennyeződéstől.

Könnyen üríthető portartály

A portartályból anélkül is kiürítheti a port, hogy

a piszokhoz kellene érnie.

Egygombos működtetés

Csak kapcsolja be, és a készülék máris elkezd

padlót takarítani. Használata igazán könnyű.

Smart Detection System 2

A Philips SmartPro Easy az intelligens

érzékelést biztosító Smart Detection System 2-

vel felszerelve kerül forgalomba, amely

intelligens chipekből, akár 23 érzékelőből és

egy gyorsulásmérőből áll, így a robot önállóan

is tud takarítani: felméri a környezetet, és

kiválasztja a megfelelő tisztítási stratégiát,

hogy a lehető leggyorsabban takarítsa ki az

otthonát. A készülék nem akad el, és szükség

esetén visszatér a dokkolóegységhez.

Ultra higiénikus EPA12 szűrő

A kiemelkedő higiéniát biztosító EPA12 szűrő

az apró porszemcsék 99,5%-át eltávolítja, és a

kifúvott levegőt is megszűri. Így a por biztosan

a tartályban marad, és nem szennyezi tovább

a levegőt.

Erőteljes lítium-ion akkumulátor

A nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort

hosszabb élettartam és rövidebb töltési idő

jellemzi, mint a hagyományos

akkumulátorokat. Az új robotporszívó akár 105

percig is működik.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Feszültség: 14,8 V

Töltési idő: 4 óra

Működési idő: 105 perc

Érzékelők: 23 érzékelő

Szívóteljesítmény (max. Pa): 600

Felhasználhatóság

24 órás ütemezés

Takarítási üzemmódok: 4

Padlótípusok: Szőnyeg, Kemény padló

Formatervezés

Szín: Fekete, Ragyogó türkiz

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 0,4 L

Szűrő: EPA 12 szűrő

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati

adapter, Töltőalap, Mikroszálas párna, Oldalsó

kefék, Kimeneti levegőszűrő, Távvezérlő

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 300 x 300

x 58,5 mm

Készülék tömege: 2 kg
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