Hefte før salg for Norge (2019, Juli 5)
Robotstøvsuger
• GRATIS smart app
• 3-trinns rengjøringssystem
• 120 minutters driftstid
• Usynlig vegg

FC8832/01

Komplett ytelse, smart rengjøring
Et rent hjem via smarttelefonen
Philips SmartPro Active-robotstøvsugeren med en intuitiv app sørger for at hjemmet blir rent. Du kan styre den fra hvor enn du
er. Takket være TriActive XL-munnstykket med ekstra vid bredde gjør roboten rent dobbelt så raskt.
Fordeler

Rengjør på egen hånd
• Kraftig Li-Ion-batteri for 120 minutter med driftstid
• Vender automatisk tilbake til stasjonen for å lade opp
• Smart Detection-systemet tilpasser rengjøringen til alle miljøer

Grundig rengjøring
• 3-trinns rengjøringssystem inkludert tørrmoppfunksjon
• 4 rengjøringsmodi som tilpasser seg ulike områder
• Roboten registrerer de skitneste områdene og rengjør grundigere
• TriActive XL-munnstykke for grundig rengjøring, nå to ganger
raskere*

• TURBO-sugemodus for intensiv rengjøring

Få tilbakemeldinger og ta kontroll via den smarte appen
• Enkelt tilpasset rengjøring
• Gratis SmartPro-app
• Umiddelbar tilbakemelding på rengjøringsstatus og vedlikehold
• Smart og avansert kontroll, selv utenfor hjemmet

SmartPro Active

Funksjoner
3-trinns rengjøringssystem

Rengjøring tilpasset deg
Hvert hjem er annerledes, og med Philips SmartPro-appen kan du skreddersy
rengjøringen helt etter dine egne behov. Du kan angi størrelsen på rommet,
rengjøringsintensiteten, rengjøringsmønstret roboten skal følge og om du
trenger en tørrmopp for fint støv. Basert på dine valg, vil appen planlegge
varigheten på den egendefinerte rengjøringen.
Gratis SmartPro-app

Først koster to lange børster smuss og støv inn i robotens vei. Deretter
plukker munnstykket opp smuss og støv ved hjelp av den kraftige motoren. Til
slutt forsterker moppemunnstykket, som kan klikkes på, rengjøringen ved å
samle selv det fineste støvet fra gulvene.

Philips SmartPro-appen gjør det enkelt å bruke den nye robotstøvsugeren fra
Philips, og roboten kobles til SmartPro-appen via Wi-Fi. Appen er kompatibel
både med Android- og iOS-operativsystemer.
Umiddelbar tilbakemelding

Fire rengjøringsmodi

Philips SmartPro-appen vil hjelpe deg med å overvåke rengjøringsfremdriften
og gi umiddelbar tilbakemelding. Vi gir deg også tips og triks for å sikre godt
vedlikehold av roboten over tid. I tillegg gir appen deg statistikkene fra siste
rengjøring.
Kontroll roboten fra hvor som helst

4 rengjøringsmodi som tilpasser seg ulike områder i hjemmet. Z-modusen
fører roboten i et parallelt sikksakk-mønster når den oppdager et relativt
stort område. Støtmodusen fører roboten i en rett linje, og når roboten
støter på en gjenstand, vil den velge en annen tilfeldig retning. Med
spiralmodusen beveger roboten seg i en spiralbevegelse med økende radius.
Veggfølge-modusen fører roboten langs og parallelt med veggene.
Støvsensor

Med Philips SmartPro-appen kan du kontrollere roboten selv om du ikke er
hjemme. Du kan planlegge neste rengjøringsøkt når som helst, fra hvor som
helst. Du får alltid vite hva roboten gjør på ethvert tidspunkt, og den varsler
deg om rengjøringsstatus og eventuelle problemer for å sørge for at huset er
rent.
TriActive XL-munnstykke
TriActive-XL munnstykket gir deg effektiv og grundig rengjøring, nå dobbelt så
raskt takket være følgende: 1. Det ekstra brede munnstykket dekker dobbelt
så mye av gulvet i én bevegelse. 2. De tre sugeinngangene samler opp støv
både foran og på sidene. 3. Den fleksible stripen samler opp reststøv bak.
TURBO-sugemodus
Modus med kraftig sugeeffekt for en enda mer intensiv rengjøring.
Smart Detection System

Med støvsensorfunksjonen kan roboten automatisk oppdage de områdene der
det meste av støvet samler seg, slik at den holder seg i det området noen
sekunder ekstra for å gi en grundigere rengjøring.
Kraftig Li-ion-batteri
Vår nye robotstøvsuger er utstyrt med Smart Detection-systemet, en
kombinasjon av smartkort, et gyroskop og et akselerometer, som gjør at
roboten effektivt kan rengjøre på egen hånd. Roboten forstår omgivelsene sine
og velger en optimal rengjøringsstrategi for å rengjøre hjemmet så raskt som
mulig. Dessuten hjelper seks infrarøde sensorer roboten med å oppdage og
unngå hindringer som vegger, lamper eller kabler, slik at gulvene rengjøres
skånsomt.
Det kraftige li-ion-batteriet har en lengre levetid og en kortere ladetid enn
vanlige batterier. Den nye robotstøvsugeren kan rengjøre i opptil
120 minutter.
Automatisk tilbakevending til dokkingstasjonen

Når batteriet i Philips-robotstøvsugeren begynner å bli tomt, vender den
automatisk tilbake til sin ladestasjon for å lade seg selv. På denne måten blir
den klar for neste rengjøring.
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SmartPro Active

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Ytelse
Batteritype
Batterispenning
Ladetid
Kjøretid
Lydnivå
Vakuum (maks.)

Vekt, produkt
Vekt, inkl. emballasje

Li-ion
14,8 V
4 time(r)
120 minutt(er)
63,4 dB
1,764 kPa

Programvare
Android-kompatibilitet
App
iOS-kompatibilitet

Brukervennlighet
Rengjøringsmodi
Tilkobles via Wi-Fi
Infrarøde sensorer
Sensorer
Ukentlig planlegging
Gulvtyper
Smussensor
Ekstern planlegging

4
GRATIS Philips SmartPro Active-app
Ja
25
Ja
Teppe
Hardt gulv
Ja
Ja

iPad-kompatibilitet
iPhone®-kompatibilitet
OTA-oppdatering
(Over-the-air)

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Elektroplatebelagt i skinnende kobber

Filtrering
Støvkapasitet
Filter

0,4 L
3M-filter

Munnstykker og tilbehør
Tilbehør som følger
med

Standardmunnstykke

AC-strømadapter
Ladebase
Sidebørster
Usynlig vegg
Ekstra mopp
Utblåsningsfilter x 2
TriActive XL-munnstykke

4,4 og over
Philips SmartPro Active-app
iOS-kompatibilitet: versjon 8.0 og
oppover
Ja
4s og oppover
Aktivert

Mål, emballasje

Utforming
Farge

1,95 kg
4 kg

44,00 cm
47,50 cm
12,00 cm
1,94 kg
2,92 kg
08710103810094
1
CN
850811

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

49,00 cm
13,20 cm
45,80 cm
3,30 kg
18710103810091
1

Mål og vekt
Mål, produkt
(L x B x H)

83 x 330 millimeter

* Basert på IEC-dekningstesten sammenlignet med FC8800.
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