
 

Robotstofzuiger

SmartPro Active

 
GRATIS slimme app

3-staps reinigingssysteem

120 min. gebruikstijd

Compatibel met Amazon Alexa

 

FC8832/01

Maximale prestaties. Slim schoonmaken
Wees verzekerd van een schoon huis via uw smartphone

De Philips SmartPro Active-robotstofzuiger kan vanaf elke locatie worden bediend

met een intuïtieve app of via spraak met Amazon Alexa. Dankzij het extra brede

TriActive XL-mondstuk maakt uw robot twee keer zo snel schoon.

Reinigt zelfstandig

Krachtige li-ionbatterij voor gebruikstijd van 120 min.

Keert automatisch terug naar het basisstation om op te laden

Slim detectiesysteem past zich aan aan de omgeving

Grondig schoonmaakresultaat

3-staps reinigingssysteem inclusief functie voor droog dweilen

De robot detecteert de vuilste gebieden voor een grondigere reiniging

TriActive XL-mondstuk voor grondige reiniging, nu 2 keer sneller*

TURBO-zuigmodus voor intensieve reiniging

Ontvang feedback en controle via de slimme app

Bediening op afstand, zelfs als u niet thuis bent

Clean Home+-app
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Kenmerken

3-staps reinigingssysteem

De twee lange borstels vegen het vuil en het

stof eerst in de baan van de robot. Vervolgens

zuigt het mondstuk het vuil en het stof op

dankzij de krachtige motor. Ten slotte

verwijderen de opzetbare dweilen zelfs de

fijnste stofdeeltjes van de vloer.

Stofsensor

Met de stofsensorfunctie kan de robot

automatisch de gebieden detecteren waar het

meeste stof ligt. De robot blijft daardoor enkele

seconden langer in dat gebied voor een

grondigere reiniging.

Slim detectiesysteem

Onze robotstofzuiger is uitgerust met het

slimme detectiesysteem, een combinatie van

slimme chips, gyroscoop en versnellingsmeter,

waardoor de robot zelfstandig efficiënt kan

schoonmaken. De robot herkent de omgeving

en kiest een optimale schoonmaakstrategie om

uw huis zo snel mogelijk schoon te maken.

Bovendien is de robot voorzien van 6

infraroodsensoren voor het detecteren en

ontwijken van obstakels als muren, lampen of

kabels zodat uw vloeren voorzichtig worden

schoongemaakt.

Automatische terugkeer naar het basisstation

Als de accu van de Philips-robotstofzuiger

bijna leeg is, gaat de robot automatisch terug

naar het basisstation om zichzelf op te laden

voor een nieuwe schoonmaaksessie.

Krachtige li-ionbatterij

De krachtige lithium-ionbatterij heeft een

langere levensduur en een kortere laadtijd dan

normale batterijen. De nieuwe robotstofzuiger

werkt tot 120 minuten.

TriActive XL-mondstuk

TriActive XL-mondstuk zorgt voor efficiënte en

grondige reiniging, nu 2 keer sneller dankzij: 1.

Extra breed mondstuk voor twee keer zo veel

vloeroppervlak in één beweging. 2. De drie

zuigingangen verzamelen stof van zowel de

voorkant als beide zijkanten. 3. De flexibele

strip verzamelt achtergebleven stof.

TURBO-zuigmodus

Krachtige zuigmodus voor nog intensiever

reinigen.

Clean Home+-app

Met de Philips Clean Home+-app kunt u de

nieuwe Philips-robotstofzuiger eenvoudig

bedienen. De stofzuiger maakt verbinding met

de Clean Home+-app via Wi-Fi. De app is

compatibel met zowel Android- als iOS-

besturingssystemen.

Bediening op afstand via de app

Met de Philips Clean Home+-app kunt u de

robot bedienen, ook als u niet thuis bent. U

bent op de hoogte van wat de robot doet op

elk moment van de dag en hij geeft u

informatie over de schoonmaakstatus en

eventuele problemen om u gerust te stellen dat

uw huis schoon is.
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Specificaties

Performance

Batterijtype: Li-ion

Batterijvoltage: 14,8 volt

Oplaadtijd: 4 uur

Looptijd: 120 minuut/minuten

Geluidsniveau: 63,4 dB

Onderdruk (max.): 1,764 kPa

Bruikbaarheid

Reinigingsmodi: 4

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

Infraroodsensoren

Sensoren: 25

Wekelijkse schema's

Typen vloeren: Tapijt, Harde vloeren

Vuilsensor

Programmeren op afstand

Ontwerp

Kleur: Gegalvaniseerd helder koper

Filtering

Stofinhoud: 0,4 l

Filter: 3M-filter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd:

Wisselstroomadapter, Oplaadstation,

Zijborstels, Onzichtbare muur, Dweilopzetstuk,

Uitblaasfilter x 2

Standaardmondstuk: TriActive XL-mondstuk

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 83 x

330 millimeter

Productgewicht: 1,95 kg

Gewicht (incl. verpakking): 4 kg

Software

Compatibiliteit met Android: 4.4 en hoger

App: Philips SmartPro Active-app

Compatibel met iOS: iOS-compatibiliteit:

versie 8.0 en hoger

iPad-compatibiliteit

Compatibiliteit met iPhone®: 4S en hoger

Update via de ether: Ingeschakeld

* Gebaseerd op IEC-test, vergeleken met FC8800

* Philips SmartPro is compatibel met Amazon Alexa en is

beschikbaar in bepaalde landen in geselecteerde talen.

Ga voor meer informatie naar de Amazon Alexa-

website.
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