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Design ultra fino

Sistema de limpeza de 3 níveis

Limpeza a húmido
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Desempenho máximo. Limpeza inteligente
Aspiradores e escovas extra finas para as áreas difíceis de

alcançar

O Philips SmartPro Easy proporciona resultados de limpeza autónomos e

perfeitos em 3 passos: as escovas laterais eliminam toda a sujidade, a forte

sucção aspira tudo e uma microfibra recolhe as partículas mais finas. O seu design

ultra fino permite-lhe limpar em áreas mais baixas.

Limpa autonomamente

Função de programação com 24 horas de antecedência

O sistema de detecção inteligente 2 adapta a limpeza a qualquer ambiente

Bateria potente de iões de lítio, tempo de funcionamento de 105 min

Limpa onde os outros não alcançam

Design ultra fino de 5,8 cm para limpar por baixo de mobília baixa

Desempenho de limpeza cuidado

Sistema de limpeza de 3 níveis incluindo função limpeza a húmido

4 modos de limpeza para se adaptar a diferentes áreas

Alta potência de 600 Pa para sucção forte

Filtro Ultra Hygiene EPA12

Conveniente e fácil de utilizar

Recipiente do pó fácil de esvaziar

Funcionamento com um botão
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Destaques

Função de programação

O Philips SmartPro Easy oferece uma função

de programação de 24 horas, para poder

programar a sua próxima sessão de limpeza

com 24 horas de antecedência.

Sistema de limpeza de 3 níveis

Primeiro, duas escovas longas limpam a

sujidade e o pó no percurso do robot. Em

seguida, o bocal recolhe sujidade e pó graças

ao seu potente motor. Por último, a base em

microfibra que pode ser molhada melhora o

resultado final através da recolha até das

poeiras mais finas do chão.

4 modos de limpeza

Dependendo do tipo de espaço, o aspirador

robot segue um ou vários modos de limpeza:

padrões de limpeza tipo Z, em espiral, de

choque ou de seguimento de paredes.

Design ultra fino de 5,8 cm

O aspirador robot da Philips tem um design

compacto e fino que lhe permite limpar por

baixo de espaços muito baixos.

Alta potência de sucção

Compacto mas potente – o seu aspirador robot

Philips tem 600 Pa de potência de sucção

para que possa limpar de forma eficiente com

a potência de que necessita para se livrar do

pó e sujidade rapidamente.

Recipiente do pó fácil de esvaziar

Pode eliminar o pó do recipiente do pó sem ter

contacto com a sujidade.

Funcionamento com um botão

Ligue-o e este começará de imediato a limpar

o seu chão. É muito fácil de utilizar.

Sistema de detecção inteligente 2

O Philips SmartPro Easy está equipado com o

sistema de detecção inteligente 2, uma

combinação de chips inteligentes, até

23 sensores e acelerómetro, que tornam o

robot eficiente para limpar autonomamente. O

robot compreende o ambiente e define uma

estratégia de limpeza ideal para limpar a sua

casa o mais rapidamente possível. O robot não

fica bloqueado e consegue regressar à estação

de base quando necessário.

Filtro Ultra Hygiene EPA12

O filtro Ultra Hygiene EPA12 captura 99,5%

das partículas de pó enquanto filtra o ar

libertado. Isto mantém o pó dentro do

recipiente, evitando qualquer contaminação

secundária.

Bateria potente de iões de lítio

A potente bateria de iões de lítio tem uma

duração mais longa e um tempo de

carregamento mais curto do que as baterias

normais. O novo aspirador robot funciona

durante até 105 min.
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Especificações

Performance

Tipo de bateria: Iões de lítio

Voltagem da pilha: 14,8 V

Tempo de carga: 4 hora(s)

Tempo de funcionamento: 105 minuto(s)

Sensores: 23 sensores

Poder de sucção (Pa máx.): 600

Facilidade de utilização

Programação de 24 horas

Modos de limpeza: 4

Tipos de chão: Tapete, Pavimento

Design

Cor: Preto, Azul eléctrico

Filtragem

Capacidade de pó: 0,4 L

Filtro: Filtro EPA 12

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Transformador CA, Base

de carga, Base em microfibra, Escovas laterais,

Filtro exaustor, Telecomando

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA):

300x300x58,5 mm

Peso do produto: 2 kg
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