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Niezwykle wąska konstrukcja

3-stopniowy system
czyszczenia

Czyszczenie na mokro

 

FC8794/01 Najwyższa efektywność, inteligentne odkurzanie
Bardzo smukła konstrukcja pozwala odkurzać i wycierać

trudno dostępne miejsca

Odkurzacz Philips SmartPro Easy umożliwia automatyczne, optymalne

czyszczenie w 3 krokach: szczotki boczne zmiatają zabrudzenia, duża moc ssania

umożliwia ich zebranie, a wkładka z mikrofibry ściera drobny kurz. Bardzo smukła

konstrukcja umożliwia czyszczenie pod niskimi meblami.

Czyści samodzielnie

Dobowe planowanie sprzątania

System Smart Detection 2 dostosowuje sposób czyszczenia do otoczenia

Wydajny akumulator litowo-jonowy zapewnia 105 minut pracy

Odkurza tam, gdzie inne odkurzacze nie docierają

Niezwykle płaska konstrukcja (5,8 cm) umożliwiająca czyszczenie podłogi pod

niskimi meblami

Dokładne czyszczenie

3-stopniowy system czyszczenia z funkcją wycierania na mokro

4 tryby czyszczenia do różnych miejsc

Duża moc (600 Pa) zapewnia silne ssanie

Filtr Ultra Hygiene EPA12

Wygodny i łatwy w użyciu

Łatwe opróżnianie pojemnika na kurz

Obsługa jednym przyciskiem
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Zalety

Funkcja planowania

Odkurzacz Philips SmartPro Easy oferuje

funkcję planowania dobowego, która

umożliwia zaplanowanie następnego

sprzątania z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

3-stopniowy system czyszczenia

Najpierw dwie długie szczotki zgarniają kurz i

brud na drogę przemieszczania się odkurzacza

automatycznego. Następnie nasadka zbiera

kurz i brud dzięki silnikowi o dużej mocy. Na

końcu nakładka z mikrofibry, którą można

pomoczyć, optymalizuje czyszczenie, zbierając

z podłogi nawet najdrobniejszy kurz.

4 tryby czyszczenia

W zależności od typu pomieszczenia

odkurzacz automatyczny korzysta z jednego z

trybów czyszczenia, takich jak zygzaki, spirale,

zderzenia i podążanie wzdłuż ścian.

Niezwykle płaska konstrukcja (5,8 cm)

Odkurzaczy automatycznych firmy Philips ma

bardzo wąską i płaską konstrukcję, która

umożliwia czyszczenie podłogi pod bardzo

niskimi meblami.

Duża moc ssania

Niewielki i mocny — odkurzacz automatyczny

firmy Philips ma moc ssania o wartości 600

Pa, która umożliwia skuteczne i szybkie

pozbycie się kurzu i brudu.

Łatwe opróżnianie pojemnika na kurz

Pojemnik na kurz można opróżniać bez

konieczności dotykania zabrudzeń.

Obsługa jednym przyciskiem

Wystarczy go włączyć — urządzenie

natychmiast zacznie odkurzać podłogę.

Obsługa jest bardzo łatwa.

System Smart Detection 2

Odkurzacz Philips SmartPro Easy jest

wyposażony w system Smart Detection 2, czyli

połączenie inteligentnych chipów, do 23

czujników i akcelerometru, dzięki któremu

odkurzacz automatyczny skutecznie sam

sprząta. Odkurzacz automatyczny 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.

Filtr Ultra Hygiene EPA12

Filtr Ultra Hygiene EPA12 zbiera 99,5%

najmniejszych drobinek kurzu i filtruje

powietrze wydmuchiwane z odkurzacza. To

umożliwia bezpieczne zatrzymanie kurzu w

pojemniku i uniknięcie dodatkowego

zanieczyszczenia powietrza.
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Dane techniczne

Wydajność

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-Ion

Napięcie baterii: 14,8 V

Czas ładowania: 4 godzin

Czas pracy: 105 minuta(y)

Czujniki: 23 czujniki

Moc ssania (maks. wartość w Pa): 600

Parametry użytkowe

Planowanie dobowe

Tryby czyszczenia: 4

Rodzaje podłóg: Dywany, Twarde podłogi

Wykończenie

Kolor: Czarny, Morski błękit

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,4 L

Filtr: Filtr EPA 12

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy,

Podstawa ładująca, Wkładka z mikrofibry,

Szczotki boczne, Filtr wylotowy, Pilot zdalnego

sterowania

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

300 × 300 × 58,5 mm

Waga produktu: 2 kg
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