
Robotstøvsuger

 
Super slank (5 cm)

2-trins rengøringssystem

XXL-sidebørster

50 minutters arbejdstid

 
FC8802/02

Den slankeste robotstøvsuger
Støvsuger under møbler, hvor andre ikke kan nå ind

Philips EasyStar er en robotstøvsuger, der virkelig rengør dine gulve for dig. Dens slanke design betyder, at den

kan nå ind under lave møbler, og de lange sidebørster støvsuger dér, hvor støvet samler sig. Rene gulve uden

problemer, selv på steder hvor andre ikke kan nå ind.

Støvsuger, hvor andre ikke kan nå ind

Slankt design muliggør rengøring på steder, hvor andre ikke kan nå

Støvsuger dér, hvor støvet samler sig

Ekstra lange sidebørster til støvsugning dér, hvor støvet samler sig.

Opfanger snavs og støv

2-trins rengøringssystem til at fange snavs og støv.

Bevæger sig selv og undgår trapper og kanter

Infrarøde sensorer hjælper den med at bevæge sig af sig selv og undgå trapper

Nem at anvende

Betjening med 1 knap gør brugen meget nem.



Robotstøvsuger FC8802/02

Vigtigste nyheder Specifikationer

Slankt design

Med en højde på kun 50 mm gør det slanke

design det muligt at støvsuge under møbler,

hvor støvet samler sig. Den støvsuger på steder,

hvor andre ikke kan nå ind.

Ekstra lange sidebørster

Med de ekstra lange sidebørster når den

længere ind i hjørnerne og tættere på

væggene. Den støvsuger dér, hvor støvet

samler sig.

Betjening med 1 knap

Bare tænd for den, og straks begynder den at

støvsuge dine gulve. Den er meget nem at

bruge.

2-trins rengøringssystem

Sidebørster og støvsuger fjerner snavs og støv

fra dine gulve. Udstødningsfilteret opfanger fint

støv og partikler. Den opfanger snavs og støv.

Infrarøde sensorer

Mens den kører rundt i dit hjem, forhindrer

infrarøde sensorer under robotten, at den falder

ned. Den bevæger sig rundt og undgår trapper

og kanter.

 

Design

Farve: Orange

Performance

Batteritype: 14,4 V NiMH / 800 mAh

Arbejdstid: 50 minut(ter)

Opladningstid: 4 time(r)

Filtrering

Støvkapacitet: 0,2 L

Brugervenlighed

Gulvtyper: Træ, laminat og fliser

Specielle funktioner: Trapperegistrering

Bæredygtighed

Strømforbrug i standby: 0,7 W

Mundstykke og tilbehør

Andet tilbehør: 2 x udblæsningsfiltre, AC-

strømadapter, Sidebørster (2 par)

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 1,3 kg

Vægt med emballage: 2,3 kg

Produktets mål (L x B x H): 300 x 50 mm
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