
 

 

Philips
Robotstøvsuger

Systematisk kortlægning
Rengøringssystem i 3 faser
Vender automatisk tilbage til 
basen
100 minutters arbejdstid
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Robotten, der rengør dine gulve hver dag

Ser, kortlægger og rengør automatisk
Philips HomeRun robotstøvsuger rengør dine gulve. Med det integrerede kamera, 
sensorer og software kortlægger den dine rum, så den ved, hvor der skal gøres rent, og 
hvor der er forhindringer og trapper. Så du kan bruge din værdifulde tid til andre ting.

Gør selv rent
• Rengøringssystem i 3 faser, der klarer snavs og støv
• Infrarøde sensorer registrerer og kører uden om forhindringer
• Vender automatisk tilbage til basestationen for at blive genopladt
• Programmerbar timer, så der kan gøres rent, mens du er væk

Effektiv rengøring
• Integreret kamera og software til effektiv rengøring
• Softwaren kan opgraderes via USB, så robotten hele tiden er up-to-date

Kan også køre på og rengøre tæpper (luv op til 20 mm)
• 4 rengøringsindstillinger og manuelt drev til rengøring af de fleste overflader
• Kraftigt lithium-ion-batteri giver længere driftstid



 4 rengøringsindstillinger
En løsning til ethvert behov: AUTO - fuldautomatisk 
rengøring, SPOT - mindre områder (1,5 x 1,5 m2); 
CLIMB - gulve med dørtrin (10 til 15 mm) og 
CARPET til større rum med væg til væg-tæppe (op til 
20 mm luv). Robotten kan i alle indstillinger dirigeres 
manuelt ved brug af den medfølgende fjernbetjening.

Rengøringssystem i 3 faser
Sidebørster, en el-drevet rullebørste og en støvsuger 
fjerner snavs og støv fra dine gulve. Udstødningsfiltre 
opfanger fint støv og partikler. Det klarer snavs og 
støv.

Infrarøde sensorer
Infrarøde sensorer på stødfangeren og under 
robotten hjælper med at registrere og dermed undgå 
forhindringer, så gulvene bliver grundigt rengjort.

Integreret kamera og software
Billeder af loft og vægge sammen med oplysninger fra 
andre sensorer bruges til at kortlægge rummet. 
Takket være denne kortlægning ved robotten, hvor 
den er, hvor den har været, og hvor den skal hen for 
effektiv rengøring af dine gulve.
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Design
• Farve: Hvid/metallic/grå

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (L x B x H): 345 x 104 mm
• Emballagens mål (L x B x H): 510 x 145 x 395 mm
• Produktets vægt: 4,1 kg
• Vægt med emballage: 6,8 kg

Filtrering
• Støvkapacitet: 0,6 L

Performance
• Batteritype: 14,8 V x Li-Ion 2200 mAh
• Batterispænding: 14,8 V
• Opladningstid: 3 time(r)
• Rengøringshastighed: 40 m2/t
• Navigationsmetode: Systematisk kortlægning

• Støjniveau (Lc IEC): 70 dB
• Arbejdstid: 100 minut(ter)
• Sensorer: Kamera, gyro, infrarød

Bæredygtighed
• Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
• Strømforbrug i standby: 1 W
• Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Brugervenlighed
• Rengøringsindstillinger: Automatic, spot, climb, 

carpet
• Gulvtyper: Parket, laminat, fliser, tæppe
• Programmering: 24 timer
• Genopladning: Automatisk returnering til 

basestation
• Specielle funktioner: Trapperegistrering
• Klatring over dørtrin: 15 mm
•
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