
 

Aspirador robot

SmartPro Active

 
Aplicação inteligente GRATUITA

Sistema de limpeza de 3 níveis

Tempo de funcionamento de
120 min.

Parede invisível

 

FC8832/01 Desempenho máximo. Limpeza inteligente
Uma casa limpa assegurada através do seu smartphone

O robot aspirador Philips Smartpro Active com uma aplicação intuitiva garante

que a sua casa está limpa e permite-lhe controlar a partir de qualquer lugar.

Graças à escova XL TriActive com largura extra grande, o seu robot limpa 2 vezes

mais rápido.

Limpa autonomamente

Bateria potente de iões de lítio para tempo de funcionamento de 120 min

Regressa automaticamente à base para recarregar

Sistema de detecção inteligente adapta a limpeza a qualquer ambiente

Desempenho de limpeza cuidado

Sistema de limpeza de 3 níveis incluindo função limpeza a seco

4 modos de limpeza para se adaptar a diferentes áreas

O robot detecta as áreas a mais sujas para uma limpeza mais profunda

Escova TriActive XL para limpeza profunda, agora 2 vezes mais rápida*

Modo de aspiração TURBO para limpeza exaustiva

Obtenha informações e controlo através da aplicação inteligente

Personalização fácil da experiência de limpeza

Aplicação SmartPro gratuita

Feedback instantâneo do estado de limpeza e manutenção

Controlo inteligente e avançado, mesmo fora de casa
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Destaques

Sistema de limpeza de 3 níveis

Primeiro, duas escovas longas limpam a

sujidade e o pó no percurso do robot. Em

seguida, o bocal recolhe sujidade e pó graças

ao seu potente motor. Por último, a base de

limpeza de encaixe melhora o resultado final

através da recolha até das poeiras mais finas

de poeira.

4 modos de limpeza

4 modos de limpeza para se adaptar a

diferentes áreas da sua casa. O modo em z

desloca o robot padrão paralelo em

ziguezague, quando este detecta um espaço

relativamente maior. O modo de choque

desloca o robot em linha recta, quando este

embate num objecto, o robot seleccionará

outra direcção aleatória. Com o modo espiral, o

robot desloca-se num movimento em espiral

com um raio crescente. O modo de seguimento

de paredes desloca o robot para uma limpeza

próxima e paralela às paredes.

Sensor de pó

A funcionalidade do sensor de pó permite ao

robot reconhecer automaticamente as áreas

onde há mais pó acumulado, mantendo-se

nesta área durante alguns segundos para

conseguir uma limpeza mais profunda.

Bateria potente de iões de lítio

A bateria de iões de lítio potente tem uma

duração mais longa e um tempo de

carregamento mais curto do que as baterias

normais. O novo aspirador robot funciona

durante até 120 min.

Regresso automático à estação de base

Quando a bateria do aspirador robot da Philips

estiver quase vazia, este vai automaticamente

para a estação de base para se carregar,

preparando-se assim para a sua próxima

sessão de limpeza.

A sua limpeza personalizada

Cada casa é um caso e a aplicação Philips

SmartPro permite-lhe adaptar o processo de

limpeza para satisfazer totalmente as suas

necessidades. Pode definir o tamanho da

divisão, a intensidade da limpeza, o padrão de

limpeza do robot e se necessita de uma

passagem a seco para pó fino. Com base nas

suas escolhas, a aplicação planeia o tempo de

duração da sua limpeza personalizada.

Aplicação SmartPro gratuita

A aplicação SmartPro da Philips permite-lhe

operar facilmente o novo aspirador robot da

Philips e liga-se à aplicação SmartPro através

da rede Wi-Fi. Esta aplicação é compatível

com os sistemas operativos Android e iOS.

Feedback instantâneo

A aplicação Philips SmartPro irá ajudá-lo a

monitorizar o progresso da limpeza e fornece

feedback instantâneo. Também daremos

algumas dicas e sugestões para assegurar

uma óptima manutenção do robot ao longo do

tempo. Além disso, a aplicação oferece mais

detalhes sobre as estatísticas da sua última

limpeza.

Controlo a partir de qualquer lugar

A aplicação SmartPro da Philips permite-lhe

controlar o robot mesmo quando não está em

casa. Pode programar a próxima sessão de

limpeza em qualquer momento, a partir de

qualquer lugar. Saberá sempre o que o robot

faz em todos os momentos e será notificado do

estado de limpeza e de qualquer problema

para lhe assegurar que a sua casa está limpa.

Escova TriActive XL

A escova TriActive XL oferece-lhe eficiência e

desempenho de limpeza profunda, agora 2

vezes mais rápido graças a: 1. Escova extra

larga abrange o dobro da área de chão numa

só passagem. 2. As três entradas de sucção

recolhem pó das partes frontal e laterais. 3. A

faixa flexível recolhe todo o pó restante.

Modo de aspiração TURBO

Modo de aspiração de alta potência para uma

limpeza ainda mais intensiva.
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Especificações

Performance

Tipo de pilha: Iões de lítio

Voltagem da pilha: 14,8 V

Tempo de carga: 4 hora(s)

Tempo de funcionamento: 120 minuto(s)

Nível da potência sonora: 63,4 dB

Vácuo (máx): 1,764 kPa

Facilidade de utilização

Modos de limpeza: 4

Ligação Wi-Fi: Aplicação Philips SmartPro

Active GRATUITA

Sensores infravermelhos

Sensores: 25

Programação semanal

Tipos de chão: Tapete, Pavimento

Sensor de sujidade

Programação remota

Design

Cor: Cobre brilhante galvanizado

Filtragem

Capacidade de pó: 0,4 l

Filtro: Filtro 3M

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Transformador CA, Base

de carga, Escovas laterais, Parede invisível,

Acessório de esfregona, 2 filtros de exaustão

Escova standard: Escova TriActive XL

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 83 x 330 mm

Peso do produto: 1,95 kg

Peso incluindo a embalagem: 4 kg

Software

Compatibilidade Android: 4.4 e superior

App: Aplicação Philips SmartPro Active

Compatibilidade iOS: Compatibilidade com

iOS: versão 8.0 e superior

Compatível com iPad

Compatibilidade com iPhone®: 4s e superior

Actualização sem fios: Activado

* Com base no teste de cobertura segundo a IEC em

comparação com o FC8800
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