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120 мин време за работа
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Цялостно усъвършенствано почистване без усилия

Със Smart Detection System и 3 стъпки на почистване

Прахосмукачката-робот Philips SmartPro Active почиства вместо вас. Благодарение на Smart

Detection System роботът оптимизира стратегията за почистване, за да почисти

старателно дома ви.

Почиства самостоятелно

Инфрачервени сензори за откриване и избягване на препятствия

Автоматично връщане до базовата станция за зареждане

Планирайте почистването през седмицата

Мощна литиево-йонна батерия за 120 минути време за работа

Интелигентната система за разпознаване адаптира почистването според всяка среда

С приложени допълнителни аксесоари

Дистанционно управление на робота

Виртуална стена, която определя обсега на действие

Висока ефективност при почистване

3-степенна система за почистване, вкл. приставка за подсушаващо почистване

Роботът разпознава най-замърсените зони за по-дълбоко почистване

Накрайникът за контури се регулира според неравностите по пода

4 режима на чистене за адаптиране към различни области

Режим за засмукване TURBO за интензивно почистване
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Акценти

Инфрачервени сензори

Новата прахосмукачка-робот от Philips е оборудвана с

6 инфрачервени сензора за откриване и избягване на

препятствия, като стени, лампи или кабели, така че

подът ви се почиства внимателно. Най-после можете

да се наслаждавате на чист дом без да полагате

усилия за това.

Автоматично връщане до базовата станция

Когато батерията на прахосмукачката-робот Philips е

почти изтощена, робота автоматично отива до

докинг станцията, за да се зареди, така че да е готова

за следващото чистене.

Функция за създаване на график

Прахосмукачката разполага с функция за насрочване

на седмичен график, за да можете да програмирате

следващото си почистване за седмица напред с

възможност за задаване на различно време за всеки

ден, с изключение на един. Роботът ще се активира

дори ако не сте вкъщи, за да се радвате на почистен

дом.

Мощна литиево-йонна батерия

Мощната литиево-йонна батерия има по-дълъг живот

и по-кратко време за зареждане от стандартните

батерии. Новата прахосмукачка-робот работи до 120

мин.

3-степенна система за почистване

Първо две дълги четки измитат замърсяванията и

праха към робота. След това накрайникът събира

замърсяванията и праха благодарение на мощния си

мотор. Накрая подвижната приставка за подсушаващо

почистване събира дори най-финия прах от пода ви.

Сензор за прах

Функцията на сензора за прах позволява на робота

автоматично да разпознава областите, където е

натрупано най-голямо количество прах, така че той

остава в тях няколко секунди повече за по-дълбоко

почистване.

Накрайник за контури

Прахосмукачката-робот е снабдена с подвижен

накрайник, който следва контурите на подовете,

мокетите, килимите и др. за осигуряване на оптиални

резултати от почистването.

4 режима на чистене

4 режима на чистене за адаптиране към различните

области в дома ви. Режимът тип "z" задвижва робота

по паралелен зигзаговиден път, когато той открие

сравнително по-голямо пространство. Режимът за

отскачане задвижва робота по права линия; когато

той се сблъска с предмет, роботът избира друга

произволна посока. При спиралния режим роботът се

движи по спирала с увеличаващ се радиус. Режимът за

проследяване на стени задвижва робота за

почистване в близост до и успоредно на стената.

Турбо режим

Режим за засмукване Turbo за интензивно

почистване.
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Спецификации

Дизайн

Цвят: Дълбоко черно и меден хром

Представяне

Тип батерия: Литиево-йонна

Продължителност на работа: 120 минути

Ниво на шума: 63,4 dB

Напрежение на батерията: 14,8 V

Мощност на потребление в режим на готовност:

0,65 W

Време за зареждане: 4 час(а)

Филтриране

Вместимост за прах: 0,4 л

Филтър: Филтър 3M

Употреба

Режими на почистване: 4

Изкачване на прагове: 15 мм

Инфрачервени сензори

Видове подови настилки: Килим, Твърди подове

Интелигентна система за разпознаване:

25 сензора

Сензор за прах

Седмично планиране

Накрайници и принадлежности

Други аксесоари: Променливотоков адаптер за

захранване, Странични четки (1 чифт), 1 x филтър,

Базова станция, Дистанционно управление със

светлинен показалец

Размери и тегло

Размери: 80 x 330 мм

Тегло на изделието: 1,95 кг

тегло с опаковката: 4,0 кг

Приложени аксесоари

Виртуална стена: 1 бр.

Приставка за сухо почистване
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