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Kruopštus ir modernus valymas be vargo
Su išmanaus aptikimo sistema ir 3 pakopų valymo sistema

„Philips SmartPro Active“ dulkių siurblys robotas. Pritaikius išmanaus aptikimo sistemą robotas parenka

geriausią valymo strategiją ir kruopščiai išvalo jūsų namus.

Valo be jūsų pagalbos

Infraraudonųjų spindulių jutikliai aptinka kliūtis ir padeda jų išvengti

Automatiškai sugrįžta į bazinę stotelę, kad įsikrautų

Suplanuokite valymą savaitei

Galingos ličio jonų baterijos užtenka iki 90 minučių

Išmanaus aptikimo sistema parenka geriausią valymo strategiją kiekvienai aplinkai

Nepriekaištingas valymas

3 pakopų valymo sistema įskaitant sauso šluostymo funkcija

Robotas aptinka nešvariausias zonas, kuriose valo kruopščiau

Kontūrus sekantis antgalis prisitaiko prie grindų nelygumų

4 valymo režimai – galimybė prisitaikyti skirtingose zonose

Kartu pateikiami papildomi priedai

Nuotolinio valdymo pultas, kad galėtumėte valdyti robotą per atstumą
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Ypatybės

Išmanaus aptikimo sistema

Naujajame dulkių siurblyje-robote yra

integruota išmanaus aptikimo sistema,

išmaniųjų lustų rinkinys, iki 20 jutiklių,

giroskopas ir akcelerometras, todėl robotas gali

efektyviai valyti be pašalinės pagalbos.

Robotas suvokia aplinką ir pasirenka optimalią

valymo strategiją, kad kuo greičiau išvalytų

jūsų namus. Šis robotas neužstringa, o prireikus

jis grįžta į savo prijungimo stotelę.

Infraraudonųjų spindulių jutikliai

Naujajame „Philips“ dulkių siurblyje-robote

yra integruoti 6 infraraudonųjų spindulių

jutikliai, padedantys robotui išvengti tokių

kliūčių, kaip sienos, lempos arba laidai ir

kruopščiai išvalyti grindis. Galite be vargo

mėgautis švara namuose.

Automatinis sugrįžimas į bazinę stotelę

„Philips“ dulkių siurblys robotas, kai baterija

tampa beveik tuščia, siurblys automatiškai

nuvažiuoja prie prijungimo stotelės, kad

įsikrautų ir pasiruoštų kitam valymo seansui.

Planavimo funkcija

Valymo įrenginyje yra programavimo savaitei

funkcija, kad galėtumėte užprogramuoti

valymo seansus savaitei į priekį. Yra galimybė

nustatyti vis kitą valymo laiką kiekvienai

dienai, ar praleisti vieną. Robotas įsijungs, net

jei nebūsite namuose, kad galėtumėte

džiaugtis švariais namais.

Galinga ličio jonų baterija

Galinga ličio jonų baterija naudojama ilgai ir ji

įkraunama greičiau, nei standartinės baterijos.

Naujasis dulkių siurblys-robotas veikia iki 90

min.

3 pakopų valymo sistema

Pirmieji du ilgi šepečiai sušluoja roboto kelyje

esančius nešvarumus ir dulkes. Tada,

panaudojant galingą variklį, antgalis susiurbia

kitus nešvarumus ir dulkes. Galiausiai, uždėjus

šluostymo priedą, nuo grindų surenkamos net

pačios mažiausios dulkelės.

Dulkių jutiklis

Pritaikius dulkių aptikimo funkciją robotas

automatiškai nustato, kurioje zonoje yra

daugiausiai dulkių ir joje dirba keliomis

sekundėmis ilgiau, kad geriau išvalytų.

Kontūrus sekantis antgalis

Dulkių siurblys-robotas pateikiamas su

judančiu antgaliu, kuris prisitaiko prie grindų

nelygumų, kilimų, patiesalų ir t. t., kad valymo

rezultatai būtų džiuginantys.

4 valymo režimai

4 valymo režimai – galimybė prisitaikyti

skirtingose namų zonose. Įjungus Z tipo režimą

robotas važinėja lygiagrečiais zigzagais, kai

aptinka didesnę erdvę. Įjungus atšokimo

režimą robotas važiuoja tiesiai, kol atsitrenkia į

kokį objektą, o tada pasirenka bet kokią kitą

atsitiktinę važiavimo kryptį. Pasirinkus spiralės

režimą, robotas tarsi juda spirale, nuolat

didindamas spindulį. Įjungus sienos sekimo

režimą robotas valo laikydamasis arti sienos ir

važinėjai lygiagrečiai jos.
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Specifikacijos

Konstrukcija

Spalva: Sodriai juoda ir titano

„Performance“

Baterijos tipas: Ličio jonų

Akumuliatoriaus įtampa: 14,8 V

Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,65 W

Darbinis ciklas: 90 min.

Triukšmo lygis: 58,3 dB

Įkrovimo laikas: 3,5 val.

Naudojimo trukmė

Perlipimas per slenkstį: 15 mm

Infraraudonųjų spindulių jutikliai

Grindų tipai: Kilimas, Kietos grindys

Išmanaus aptikimo sistema: 20 jutiklių

Programavimas savaitei

Valymo režimai: 4

Dulkių jutiklis

24 val. planavimo funkcija

Antgaliai ir priedai

Kiti priedai: AC maitinimo adapteris, Šoniniai

šepečiai (1 pora), 1 filtras, Bazinė stotelė,

Nuotolinis valdymas

Matmenys ir svoris

Matmenys: 80 x 330 mm

Gaminio svoris: 1,93 kg

svoris su pakuote: 3,6 kg

Pridėti priedai

Sausas valymas

Filtravimas

Dulkių tūris: 0,4 l

Filtras: 3M filtras
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