
Robotstofzuiger

 
Supergestroomlijnd (5 cm)

2-fasenreiniging

XXL zijborstels

50 min. gebruikstijd

 
FC8800/01

De dunste robotstofzuiger
Maakt schoon onder meubels waar andere zuigers niet kunnen komen

Philips EasyStar is de robotstofzuiger die uw vloeren schoonmaakt. Dankzij het slanke ontwerp wordt ook onder

lage meubels schoongemaakt en de lange zijborstels maken overal schoon waar stof zich verzamelt. Voor

schone vloeren, zonder moeite, zelfs op plekken waar andere stofzuigers niet kunnen komen.

Maakt schoon waar andere stofzuigers niet kunnen komen

Maakt, dankzij slank ontwerp, schoon waar andere zuigers niet kunnen komen

Maakt schoon waar stof zich verzamelt

Extra lange zijborstels om schoon te maken waar het stof zich verzamelt

Verwijdert vuil en stof

Alle vuil en stof weg dankzij 2-fasenreiniging

Beweegt zelfstandig en vermijdt trappen en afgronden.

Infraroodsensoren laten de robot zelfstandig bewegen en trappen vermijden

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig te gebruiken dankzij de 1-knopsbediening



Robotstofzuiger FC8800/01

Kenmerken Specificaties

Slank ontwerp

Dankzij het slanke ontwerp, slechts 50 mm

hoog, maakt de robotstofzuiger goed schoon

onder meubels waar het stof zich verzamelt.

Maakt schoon waar andere zuigers niet kunnen

komen.

Extra lange zijborstels

Dankzij de extra lange zijborstels wordt er in

de hoekjes en langs de muren goed

gestofzuigd. Komt op de plaatsen waar stof

zich verzamelt.

1-knopsbediening

U hoeft de robot slechts AAN te zetten en het

schoonmaken van uw vloeren start

onmiddellijk. Zeer gebruiksvriendelijk.

2-fasenreiniging

Zijborstels en een zuigsysteem verwijderen

vuil en stof van uw vloer. Het uitblaasfilter

vangt fijnere stofdeeltjes op. Het verwijdert vuil

en stof.

Infraroodsensoren

Infraroodsensoren onder de robot zorgen ervoor

dat het apparaat niet valt terwijl hij door uw

huis rijdt. Beweegt zelfstandig en vermijdt

trappen en afgronden.

 

Mondstukken en accessoires

Overige accessoires: 1 x uitblaasfilter,

Wisselstroomadapter, Zijborstels (1 paar)

Ontwerp

Kleur: Metallic hemelsblauw

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 1,3 kg

Gewicht inclusief verpakking: 2,3 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 300 x

50 mm

Filtering

Stofinhoud: 0,2 L

Performance

Batterijtype: 14,4 V NiMH / 800 mAh

Looptijd: 50 minuut/minuten

Oplaadtijd: 4 uur

Duurzaamheid

Energieverbruik in stand-by: 0,7 W

Bruikbaarheid

Vloertypen: Hout, laminaat en tegels

Speciale functies: Trapdetectie
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