
 

Robotstøvsuger

SmartPro Active

 
Gratis smartapp

3-trins rengøringssystem

120 minutters arbejdstid

Kan bruges sammen med
Amazon Alexa

 

FC8832/01 Optimal ydelse, smart rengøring
Få dig et rent hjem via din smartphone

Philips SmartPro Active-robotstøvsugeren kan betjenes hvor som helst med en

intuitiv app og ved hjælp af stemmen med Amazon Alexa. Med TriActive XL-

mundstykket med ekstra stor bredde rengør din robot dobbelt så hurtigt.

Gør selv rent

Kraftigt Li-Ion-batteri for 120 minutters driftstid

Vender automatisk tilbage til dockingstationen for at genoplade

Smart Detection System tilpasser rengøringen til ethvert miljø

Grundige rengøringsresultater

3-trins rengøringssystem med tørmoppefunktion

Robotten registrerer de mest snavsede områder for en rengøring i dybden

TriActive XL-mundstykke til grundig rengøring, nu 2 gange hurtigere*

TURBO-sugeindstilling for intensiv rengøring

Få feedback og styring via smart APP

Fjernbetjening, selv når du er væk fra hjemmet

Clean Home+-app



Robotstøvsuger FC8832/01

Vigtigste nyheder

3-trins rengøringssystem

Først fejer to lange børster fejer snavs og støv

ind i robottens kørespor. Derefter opsamler

mundstykket snavs og støv takket være

robottens kraftige motor. Til sidst forbedrer klik

på-moppebørsterne rengøringen ved at

opsamle selv det fineste støv fra gulvene.

Støvsensor

Støvsensorfunktionen gør robotten i stand til

automatisk at registrere de områder, hvor der

ophobes mest støv, så den bliver i det område

et par sekunder længere for at opnå den

grundigste rengøring.

Smart Detection System

Vores robotstøvsuger er udstyret med Smart

Detection System, som er en kombination af

smarte chips, gyroskop og accelerometer, der

gør robotten effektiv, så den selv kan gøre rent.

Robotten forstår omgivelserne og vælger en

strategi for optimal rengøringsstrategi til

rengøring i hjemmet så hurtigt som muligt.

Derudover hjælper 6 infrarøde sensorer

robotten med at registrere og undgå

forhindringer som vægge, lamper eller kabler,

så dine gulve bliver grundigt rengjort.

Vender automatisk tilbage til

dockingstationen

Når batteriet i Philips-robotstøvsugeren er ved

at være afladet, kører den automatisk til

dockingstationen for at oplade sig selv, så den

er klar til næste rengøringssession.

Kraftfuldt Li-ion-batteri

Det kraftige litiumionbatteri har en længere

levetid og en kortere opladningstid end

almindelige batterier. Den nye robotstøvsuger

kører i op til 120 min.

TriActive XL-mundstykke

TriActive XL-mundstykket giver dig et effektivt

og grundigt rengøringsresultat, nu dobbelt så

hurtigt på grund af: 1. Ekstra bredt mundstykke,

der dækker dobbelt så meget gulvareal i ét

strøg. 2. Mundstykkets tre luftindtag opsamler

støv forfra og i begge sider. 3. Det fleksible

bånd opsamler tilbageværende støv.

TURBO-sugeindstilling

Tilstand for høj sugeevne for en endnu mere

intensiv rengøring.

Clean Home+-app

Med Philips Clean Home+-appen kan du nemt

betjene den nye Philips-robotstøvsuger og

oprette forbindelse til Clean Home+-appen via

Wi-Fi. Denne app er kompatibel med både

Android- og iOS-operativsystemer.

Fjernbetjening via app

Med Philips Clean Home+-appen kan du styre

robotten, selv når du ikke er hjemme. Du er

altid klar over, hvad robotten gør når som helst,

og den holder dig orienteret om

rengøringsstatus og eventuelle problemer for at

forsikre dig om, at huset er rent.



Robotstøvsuger FC8832/01

Specifikationer

Performance

Batteritype: Li-ion

Batterispænding: 14,8 V

Opladningstid: 4 time(r)

Arbejdstid: 120 minut(ter)

Lydniveau: 63,4 dB

Vakuum (maks.): 1,764 kPa

Brugervenlighed

Rengøringsindstillinger: 4

Wi-Fi-forbundet: Philips Clean Home+-app

Infrarøde sensorer

Sensorer: 25

Ugentlig planlægning

Gulvtyper: Tæppe, Hårde gulve

Snavssensor

Fjernstyret planlægning

Design

Farve: Elektrogalvaniseret i lyst kobber

Filtrering

Støvkapacitet: 0,4 L

Filter: 3M-filter

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: AC-strømadapter,

Opladeenhed, Sidebørster, Usynlig væg,

Moppetilføjelsesprogram, Udstødningsfilter, 2

stk.

Standardmundstykke: TriActive XL-mundstykke

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 83 x 330 mm

Produktets vægt: 1,95 kg

Vægt inkl. emballage: 4 kg

Software

Android-kompatibilitet: 4.4 og senere

App: Philips SmartPro Active-app

iOS-kompatibilitet: iOS-kompatibilitet: Version

8.0 og nyere

iPad-kompatibilitet

iPhone®-kompatibilitet: 4s og nyere

Kan opdateres via antenne: Kompatibel

* Baseret på IEC-dækningstest sammenlignet med

FC8800

* Philips SmartPro kan bruges sammen med Amazon

Alexa og er tilgængelig i udvalgte lande med udvalgte

sprog. Gå til Amazon Alexa-webstedet for at få flere

oplysninger.
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