
 

Robottipölynimuri

SmartPro Active

 
MAKSUTON älysovellus

3-vaiheinen
puhdistusjärjestelmä

120 minuutin käyttöaika

Amazon Alexa -yhteensopiva

 

FC8832/01 Älykäs puhdistus, erinomainen suorituskyky

Siivoa kotisi älypuhelimen avulla

Philips SmartPro Active -robottipölynimuria voi ohjata mistä tahansa intuitiivisella

sovelluksella sekä äänellä Amazon Alexa -sovelluksella. TriActive XL -suutin on

tavallista leveämpi, joten robotti siivoaa kaksi kertaa nopeammin kuin ennen.

Siivoaa itsekseen

Tehokkaalla litium-ioniakulla 120 min käyttöaikaa

Palaa automaattisesti telakointiasemalle ladattavaksi

Smart Detection System auttaa puhdistamaan missä tahansa

Perusteellinen puhdistus

3-vaiheinen puhdistusjärjestelmä, joka mahdollistaa kuivamoppauksen

Robotti tunnistaa erittäin likaiset alueet ja puhdistaa ne tarkasti

TriActive XL suutin puhdistaa perusteellisesti, nyt kaksi kertaa nopeammin*

Turbo-tila tehokkaaseen siivoukseen

Palaute ja hallinta sovelluksella

Kauko-ohjaus silloinkin, kun olet poissa kotoa

Clean Home+ -sovellus



Robottipölynimuri FC8832/01

Kohokohdat

3-vaiheinen puhdistusjärjestelmä

Ensin kaksi pitkää harjaa keräävät lian ja pölyn

robotin eteen. Sitten tehokkaalla moottorilla

toimiva suutin poimii lian ja pölyn. Lopuksi

helposti kiinnitettävä moppaustyyny tehostaa

puhdistusta keräämällä hienoimmatkin

pölyhiukkaset.

Pölytunnistin

Pölytunnistin-toiminnon ansioista robotti

tunnistaa automaattisesti kaikkein pölyisimmät

alueet ja puhdistaa sitä muutaman sekunnin

kauemmin.

Smart Detection System

Smart Detection System -järjestelmän,

älysirujen, gyroskoopin ja kiihtyvyysmittarin

ansiosta robottipölynimuri siivoaa tehokkaasti

itsekseen. Se osaa havainnoida ympäristöään

ja valitsee kuhunkin huoneeseen parhaiten

sopivan siivoustavan. Robottipölynimuri ei

jumiudu esteisiin.

Automaattinen paluu telakointiasemalle

Philipsin robottipölynimurin palaa itsekseen

telakointiasemalle ladattavaksi seuraavaa

siivouskertaa varten, kun se havaitsee, että

akun varaus on melkein lopussa.

Tehokas litiumioniakku

Tehokkaan litiumioniakun ansiosta

robottipölynimurin käyttöaika on jopa

120 minuuttia ja akun lataaminen vie

vakioakkuja vähemmän aikaa.

TriActive XL -suutin

TriActive XL -suutin puhdistaa tehokkaasti ja

perusteellisesti, nyt kaksi kertaa nopeammin,

koska 1. ekstraleveä suutin puhdistaa yhdellä

vedolla kaksi kertaa aiempaa suuremman

alueen 2. kolme imuaukkoa kerää pölyä

suuttimen etupuolelta ja sivuilta 3. joustavat

nauhat keräävät pölyn suuttimen takaa.

TURBO-tila

Suuritehoinen imutila tehokkaampaan

puhdistukseen

Clean Home+ -sovellus

Voit ohjata uutta Philips-robottipölynimuria

helposti Philips Clean Home+ -sovelluksella,

kun yhdistät Philips Clean Home+ -

sovelluksen WiFi-yhteydellä. Sovellus on

yhteensopiva Android- ja iOS-

käyttöjärjestelmien kanssa.

Kauko-ohjaus sovelluksella

Philips Clean Home+ -sovelluksella voit ohjata

robottia silloinkin, kun olet poissa kotoa. Tiedät

koko ajan, mitä robotti tekee, ja se ilmoittaa

sinulle siivouksen tilan ja mahdolliset

ongelmat, jotta voit varmistaa kotisi olevan

puhdas.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Akun/pariston tyyppi: Li-ioni

Jännite: 14,8 V

Latausaika: 4 tuntia

Käyttöaika: 120 minuutti(a)

Äänentaso: 63,4 dB

Alipaine (enintään): 1,764 kPa

Käytettävyys

Siivoustilat: 4

WiFi liitetty: Philips Clean Home+ -sovellus

Infrapunatunnistimet

Tunnistimet: 25

Viikkoaikataulu

Lattiapinnat: Matto, Kova lattiamateriaali

Lian tunnistin

Kauko-ohjattavuus

Muotoilu

Väri: Galvanoitu kirkas kupari

Suodatus

Pölykapasiteetti: 0,4 V

Suodatin: 3M-suodatin

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite,

Latausteline, Sivuharjat, Näkymätön seinä,

Lisämoppaus, Poistosuodatin

Vakiosuutin: TriActive XL -suutin

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 83 x 330 mm

Tuotteen paino: 1,95 kg

Paino pakattuna: 4 kg

Ohjelmisto

Android-yhteensopivuus: 4.4 & tai uudempi

Sovellus: Philips SmartPro Active -sovellus

iOS-yhteensopivuus: iOS-yhteensopivuus: 8.0

& uudemmat

iPad-yhteensopivuus

iPhone®-yhteensopivuus: 4s & uudempi

Over-the-air -päivitys: Käytössä

* Perustuu IEC-standardin mukaiseen vertailuun FC8800

-tuotteen kanssa.

* Philips SmartPro on Amazon Alexa -yhteensopiva, ja se

on saatavilla valikoiduissa maissa valikoiduilla kielillä.

Lisätietoja on Amazon Alexa -verkkosivustolla.
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