
 

Aspirator robot

SmartPro Easy

 
Design extrem de subţire

Sistem de curăţare în 3 etape

Ştergere umedă

 

FC8794/01

Performanţă maximă, curăţare inteligentă
Ultrasubţire, aspiră şi şterge chiar şi zonele greu accesibile

Philips SmartPro Easy asigură rezultate optime de curăţare în 3 paşi: periile

laterale curăţă toată murdăria, puterea ridicată de aspirare o colectează integral şi

laveta din microfibre şterge praful fin. Cu un design ultrasubţire, poate să cureţe

sub mobila joasă.

Curăţă singur

Programare cu 24 de ore în prealabil

Smart Detection System 2 adaptează curăţarea la orice mediu

Baterie Li-Ion puternică pentru durată de funcţionare de 105 min.

Aspiră unde altele nu pot ajunge

Design ultrasubţire de 5,8 cm pentru curăţare sub mobila joasă

Performanţă de curăţare temeinică

Sistem de curăţare în 3 etape, inclusiv funcţia de ştergere umedă

4 moduri de curăţare pentru a se adapta la diferite zone

Putere ridicată de 600 Pa pentru aspirare puternică

Filtru EPA12 ultraigienic

Convenabil şi uşor de utilizat

Compartiment pentru praf uşor de golit

Acţionare cu un singur buton
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Repere

Funcţia de programare

Philips SmartPro Easy oferă o funcţie de

programare cu 24 de ore în prealabil, astfel

încât să poţi programa următoarea sesiune de

curăţare cu 24 de ore în avans.

Sistem de curăţare în 3 etape

Primele două perii lungi împing murdăria şi

praful pe traseul robotului. Apoi, capul de

aspirare adună murdăria şi praful datorită

motorului său puternic. La final, buretele din

microfibră care se poate uda rafinează

curăţarea, colectând şi cele mai fine urme de

praf de pe podea.

4 moduri de curăţare

În funcţie de tipul de cameră, aspiratorul robot

va adopta unul dintre diferitele moduri de

curăţare: curăţare în Z, în spirală, în direcţii

aleatorii şi de-a lungul pereţilor.

Design ultrasubţire de 5,8 cm

Aspiratorul robot Philips are un design compact

şi subţire care îi permite să cureţe sub mobila

foarte joasă.

Putere mare de aspirare

Compact, dar puternic, aspiratorul robot Philips

are o putere de aspirare de 600 Pa. Poţi curăţa

astfel eficient cu puterea de care ai nevoie

pentru a te debarasa rapid de praf şi de

murdărie.

Compartiment pentru praf uşor de golit

Poţi goli praful din compartimentul de praf fără

a atinge impurităţile.

Acţionare cu un singur buton

Doar porniţi-l şi va începe să vă cureţe imediat

podelele. Este foarte uşor de utilizat.

Smart Detection System 2

Philips SmartPro Easy este echipat cu Smart

Detection System 2, o combinaţie de cipuri

inteligente, până la 23 de senzori şi un

accelerometru, care îi conferă robotului

capacitatea de a curăţa singur. Robotul

înţelege mediul şi alege strategia optimă de

curăţare pentru a-ţi curăţa casa cât mai repede

posibil. Robotul nu se blochează şi se întoarce

la staţia sa de andocare atunci când este

necesar.

Filtru EPA12 ultraigienic

Filtrul EPA12 ultraigienic captează 99,5 % din

particulele fine de praf în timp ce filtrează aerul

evacuat. Aceasta păstrează praful în siguranţă

în recipient, împiedicând contaminarea.

Baterie Li-ion puternică

Bateria litiu-ion puternică are o durată de viaţă

mai lungă şi un timp de încărcare mai scurt

decât bateriile standard. Noul aspirator robot

funcţionează până la 105 min.
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Specificaţii

Performanţă

Tip baterie: Li-ion

Tensiune baterie: 14,8 V

Durată de încărcare: 4 ore

Durată de funcţionare: 105 minute

Senzori: 23 de senzori

Putere de aspirare (Pa max.): 600

Uşurinţă în utilizare

Programare cu 24 de ore în prealabil

Moduri de curăţare: 4

Tipuri de podele: Covor, Podea dură

Design

Culoare: Negru, Electric aqua

Filtrare

Capacitate praf: 0,4 l

Filtru: Filtru EPA 12

Capete de aspirare şi accesorii

Accesorii incluse: Adaptor de alimentare c.a.,

Bază de încărcare, Burete din microfibră, Perii

laterale, Filtru de evacuare, Telecomandă

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H):

300x300x58,5 mm

Greutate produs: 2 kg
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