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Alapos tisztítás könnyedén
Intelligens érzékelési rendszerrel és 3 lépéses tisztítással

A Philips SmartPro Active robotporszívóra rábízhatja a takarítást. Az intelligens

érzékelési rendszernek (Smart Detection System) köszönhetően a robot

optimalizálja a tisztítási stratégiát otthonhonának alapos tisztítása érdekében.

Önálló tisztítás

Az infravörös szenzorok érzékelik és elkerülik az akadályokat

Automatikusan visszatér a bázisállomásra a töltés miatt

A heti tisztítás ütemezése

Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor a 120 perces működési időhöz

Az intelligens érzékelési rendszer (Smart Detection System) a környezethez igazítja a

tisztítást

Extra tartozékokkal

Távvezérlő a robot távolról történő irányításához

Virtuális fal, mely távol tartja a robotot a nem kívánt területektől

Alapos tisztítási teljesítmény

3 lépéses tisztítási rendszer száraz törlés funkcióval

Az alaposabb tisztítás érdekében a robot érzékeli a legpiszkosabb területeket

A kontúrkövető szívófej alkalmazkodik az egyenetlen padlóhoz

4 takarítási üzemmód a különféle területeknek megfelelően

TURBO szívás üzemmód az intenzív tisztításhoz
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Fénypontok

Infravörös szenzorok

Az új Philips robotporszívó 6 infravörös

szenzorral rendelkezik az akadályok, mint

például falak, lámpák és vezetékek

érzékeléséhez és elkerüléséhez, ezért

gondosan tisztítja meg a padlót. Végezetül

zavaró tényezők nélkül élvezheti a tiszta

otthont.

Automatikus visszatérés a bázisállomásra

Amikor a Philips robotporszívó akkumulátora

már majdnem lemerül, automatikusan a

dokkolóegységhez megy, hogy feltöltse magát,

így készen fog állni a következő tisztítási

műveletre.

Ütemezési funkció

A készülék heti ütemezési funkcióval

rendelkezik, így egy héttel előre

beprogramozhatja a következő tisztítási

műveletet. Egy nap kivételével lehetősége van

minden napra más időpontot beállítani. A robot

akkor is működésbe lép, amikor Ön nincs

otthon, így tiszta Ön otthonba térhet haza.

Erőteljes lítium-ion akkumulátor

A nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort

hosszabb élettartam és rövidebb töltési idő

jellemzi, mint a hagyományos

akkumulátorokat. Az új robotporszívó akár 120

percig is működik.

3 lépéses tisztítási rendszer

Először két hosszú kefe söpri a piszkot és a port

a robot útvonalára. Ezt követően a szívófej a

nagy teljesítményű motornak köszönhetően

felszívja a piszkot és a port. Végül a

felpattintható törlőlap még hatékonyabbá teszi

a takarítást a padlón lévő legfinomabb por

feltörlésével.

Porérzékelő

A porérzékelő funkció által a robot

automatikusan felismeri azokat a területeket,

ahol felhalmozódik a por, így az alaposabb

tisztítás érdekében pár másodperccel tovább

marad ott.

Kontúrkövető szívófej

A robotporszívó mozgatható szívófejjel

rendelkezik, mely követi a padló, a szőnyeg, a

lábtörlő stb. kontúrjait a pontos takarítási

eredmény biztosítása érdekében.

4 takarítási üzemmód

A 4 takarítási üzemmód alkalmazkodik az

otthonában lévő különböző területekhez. A z-

típusú üzemmód párhuzamos cikkcakk

mintázatban mozgatja a robotot, amikor egy

viszonylag nagyobb területet fedez fel. A

pattogás üzemmódban egyenes vonalban

halad a robot, és amikor nekiütközik egy

tárgynak, egy másik véletlenszerű irányba

indul el. A spirál üzemmód azt jelenti, hogy a

robot egy egyre növekvő sugarú spirális görbe

mentén halad. A falkövető üzemmódban a

robot a fal közelében és azzal párhuzamosan

takarít.

Turbo üzemmód

Turbo szívás üzemmód az intenzív tisztításhoz.
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Műszaki adatok

Formatervezés

Szín: Mélyfekete és rézkróm

Teljesítmény

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 120 perc

Zajszint: 63,4 dB

Feszültség: 14,8 V

Energiafogyasztás készenléti módban: 0,65 W

Töltési idő: 4 óra

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 0,4 L

Szűrő: 3M szűrő

Felhasználhatóság

Takarítási üzemmódok: 4

Küszöbátlépés: 15 mm

Infravörös szenzorok

Padlótípusok: Szőnyeg, Kemény padló

Intelligens érzékelési rendszer (Smart

Detection System): 25 érzékelő

Porérzékelő

Heti ütemezés

Szívófejek és tartozékok

Egyéb tartozékok: Váltakozó áramú hálózati

adapter, Oldalsó kefék (1 pár), 1 db szűrő,

bázisállomás, Távvezérlő fénymutatóval

Méretek és tömeg

Méretek: 80 x 330 mm

Termék tömege: 1,95 kg

súly a csomagolással együtt: 4.0 kg

Mellékelt tartozékok

Virtuális fal: 1 db

Száraz törlés
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