
Robotdammsugare

 
Extra smidig (5 cm)

Rengöringsssystem i två steg

XXL-sidoborstar

50 min drifttid

 
FC8800/01

Den smidigaste robotdammsugaren
Rengör under möbler där du inte kommer åt med andra dammsugare

Philips EasyStar är robotdammsugaren som städar dina golv åt dig. Tack vare den slimmade designen kommer

den åt under låga möbler, och dess långa sidoborstar rengör på ställen där damm samlas. Enkel golvrengöring,

även på svåråtkomliga ställen.

Rengör där andra dammsugare inte kommer åt

Slimmad design som rengör där andra dammsugare inte kommer åt

Rengör där dammet samlas

Extra långa sidoborstar som rengör där damm ofta samlas

Fångar upp smuts och damm

Rengöringssystem i två steg som fångar upp smuts och damm

Förflyttar sig av sig själv och undviker trappor och kanter

Infraröda sensorer gör att den kan förflytta sig själv och undvika trappor

Lättanvänd

Enknappsdrift för enkel användning



Robotdammsugare FC8800/01

Funktioner Specifikationer

Smidig design

Den här slimmade modellen är bara 50 mm

hög och gör att du utan krångel kan göra rent

under möbler där damm ofta samlas. Den gör

rent där andra dammsugare går bet.

Extra långa sidoborstar

Tack vare de extra långa sidoborstarna kommer

den åt bättre i hörnen och nära väggarna. Den

rengör där damm ofta samlas.

Enknappsdrift

Du behöver bara trycka på ON så börjar den

omedelbart rengöra dina golv. Den är mycket

enkel att använda.

Rengöringsssystem i två steg

Sidoborstarna och vakuumeffekten tar bort

smuts och damm från dina golv. Utblåsfiltret

fångar upp damm och småpartiklar, så du

slipper smuts och damm.

IR-sensorer

Dammsugaren förflyttar sig i ditt hem och

manövrerar med hjälp av infraröda sensorer.

Den förflyttar sig av sig själv och undviker

trappor och kanter.

 

Munstycken och tillbehör

Övriga tillbehör: 1 utblåsfilter, Nätadapter,

Sidoborstar (1 par)

Design

Färg: Himmelsblå metallic

Vikt och mått

Produktens vikt: 1,3 kg

Vikt med förpackning: 2,3 kg

Produktens mått (L x B x H): 300 x 50 mm

Filtrering

Dammkapacitet: 0,2 L

Prestanda

Batterityp: 14,4 V NiMH/800 mAh

Drifttid: 50 minuter

Laddningstid: 4 timmar

Hållbarhet

Strömförbrukning i standbyläge: 0,7 W

Användbarhet

Golvtyper: Trä, laminat och kakel

Specialfunktioner: Trappsensor
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