
 

Robotický vysavač

SmartPro Active

 
3stupňový systém čištění

90minutová doba provozu

Vytírání nacvaknutelným
mopem

Hubice Tri-Active XL

 

FC8812/01 Důkladné a pokročilé čistění, nyní dvakrát

rychlejší*

S tryskou TriActive XL a třístupňovým systémem čištění

Robotický vysavač Philips SmartPro Active uklízí dvakrát rychleji díky kombinaci

trysky bez kartáčů TriActive XL, silného sacího výkonu a systému čištění ve 3

krocích včetně suchého vytírání.

Čistí sám

Infračervené snímače k detekci a vyhýbání se překážkám

Naplánujte týdenní úklid

Výkonná baterie Li-ion pro 90 minut provozu

Systém Smart Detection přizpůsobí čištění každému prostředí

Hubice TriActive XL čistí jedním tahem dvojnásobnou plochu.

Včetně dalšího příslušenství

Dálkový ovladač k dálkovému ovládání robota

Dokonalé čištění

3stupňový systém čištění včetně funkce vytírání mopem nasucho

4 režimy čištění pro různé typy oblastí

Robot detekuje nejšpinavější oblasti, na které použije intenzivnější čištění
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Přednosti

Infračervené snímače

Nový robotický vysavač společnosti Philips je

vybaven 6 infračervenými snímači, které slouží

k detekci a vyhýbání se překážkám, jako jsou

stěny, lampy či kabely, takže vaše podlahy

uklízí opatrně. Ve výsledku si můžete užívat

čistého domova bez vlastního přičinění.

Funkce plánování

Vysavač nabízí funkci plánování úklidu na

týden dopředu, takže si můžete další úklid

naplánovat s týdenním předstihem

a s výjimkou jednoho dne máte možnost pro

každý den nastavit jinou dobu úklidu. Robot se

bude aktivovat, i když nebudete doma, takže si

poté můžete užívat čistého domova.

Výkonná Li-ion baterie

Výkonná baterie Li-ion má delší životnost

a nabíjí se kratší dobu než standardní baterie.

Nový robotický vysavač je v provozu až 90 min.

3stupňový systém čištění

První dva dlouhé kartáče nahrnou špínu

a prach robotu do cesty. Tryska poté díky

výkonnému motoru špínu a prach sebere.

Nakonec se nacvaknutelná mopovací poduška

postará o ještě kvalitnější čištění, protože

z podlahy sebere i ten nejjemnější prach.

Snímač prachu

Snímač prachu dovoluje robotu automaticky

rozeznat oblasti, kde se prach nahromadil,

takže robot v takové oblasti zůstane o pár vteřin

déle, aby bylo čištění intenzivnější.

4 režimy čištění

4 režimy čištění pro různé oblasti vašeho

domova. Režim typu „z“ vede robota paralelně

„cik cak“, pokud detekuje relativně větší prostor.

Režim odrážení vede robota po rovné linii,

a když robot narazí do předmětu, vybere si jiný

náhodný směr. V režimu spirály se robot

pohybuje po spirále a zvětšuje poloměr. Režim

sledování stěn směruje robota k čištění

paralelně se zdí a v její blízkosti.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač vám umožňuje ovládat

robotický vysavač z dálky a provádět různé

úkony. Můžete dát robotu příkaz, aby se spustil

a zastavil, navigovat jej jakýmkoli směrem,

změnit cestu čištění nebo mu přikázat, aby se

vrátil na dokovací stanici.

Smart Detection System

Nový robotický vysavač je vybaven systémem

Smart Detection, který kombinuje chytré čipy,

až 20 snímačů, gyroskop a akcelerometr,

a díky tomu je tento robot při samostatném

čištění tak účinný. Robot rozumí svému

prostředí a vybírá si optimální strategii čištění,

aby váš domov uklidil co nejrychleji. Tento

robot nikde neuvízne a podle nutnosti se vrací

do dokovací stanice.

Hubice TriActive XL přizpůsobující se

konturám

Hubice TriActive XL nabízí účinný a důsledný

čisticí výkon, nyní 2krát rychlejší díky: 1.

Mimořádně široké hubici, která pokryje až

dvakrát větší prostor na jediný tah. 2. Třem

sacím vstupům, které sají prach vpředu a po

obou stranách. 3. Flexibilní pásce, která sbírá

zbylý prach. 4. Hubice přizpůsobující se

konturám snižuje ztrátu sacího výkonu na

různých podlahách.
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Specifikace

Výkon

Typ baterie: Lithium-iontový

Napětí baterie: 14,8 V

Doba nabíjení: 3,5 hodin

Doba chodu: 90 minuta(y)

Úroveň síly zvuku: 58,3 dB

Použitelnost

Plánování na 24 hodin: Ano

Snímač prachu: Ano

Systém Smart Detection: 20 snímačů

Překonání prahu: 15 mm

Režimy čištění: 4

Infračervené snímače: Ano

Týdenní plánování: Ano

Typy podlah: Koberec, Tvrdá podlaha

Design

Barva: Džínová modrá

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 0,4 L

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Adaptér napájení ze sítě

Ostatní příslušenství: 1x Filtr, Základní stanice,

Boční kartáče (1 pár), Suchý mop, Dálkový

ovladač

Podpora udržitelného rozvoje

Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,65 W

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 80 x 330 mm

Hmotnost výrobku: 1,93 kg

Hmotnost včetně balení: 3,6 kg

Specifikace provedení

Ozdobný prstenec: Jasně měděná, sametová
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