
 

 

Philips
Robottipölynimuri

Järjestelmällinen kartoitus
3-vaiheinen puhdistusjärjestelmä
Palaa automaattisesti tukiasemaan
100 min käyttöaika

FC9910/01
Robotti, joka siivoaa lattiasi joka päivä

Näkee, tutkii ja puhdistaa automaattisesti
Philips HomeRun -robottipölynimuri siivoaa lattiasi joka päivä. Integroidun kameran, 
tunnistimien ja ohjelmiston avulla se tutkii huoneet ja selvittää, missä on siivottavaa ja mitä 
esteitä ja portaita pitää välttää. Voit itse keskittyä tärkeämpiin asioihin.

Siivoaa itsekseen
• 3-vaiheinen puhdistusjärjestelmä kerää pölyn ja lian
• Infrapunatunnistimet havaitsevat vältettävät esteet
• Palaa automaattisesti tukiasemalle ladattavaksi
• Siivouksen voi ohjelmoida ajastimella siksi aikaa, kun olet poissa

Siivoaa tehokkaasti
• Integroitu kamera ja ohjelmisto tehostavat siivousta
• Ohjelmisto päivitettävissä USB-liitännän kautta

Liikkuu matoilla ja puhdistaa ne (nukka enintään 20 mm)
• 4 puhdistustilaa ja käsiohjaus useimpien pintojen puhdistukseen
• Tehokas Li-ioniakku takaa pidemmän käyttöajan



 4 puhdistustilaa
Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin: AUTO - täysin 
automaattinen puhdistus, SPOT - pienet alueet (1,5 x 
1,5 m2), CLIMB - lattiat, joissa on kynnyksiä (10–15 
mm) ja CARPET isoihin huoneisiin, joissa on 
kokolattiamatto (nukan korkeus enintään 20 mm). 
Kaikissa tiloissa robottia voi ohjata käsin laitteen 
mukana toimitetun kaukosäätimen avulla.

3-vaiheinen puhdistusjärjestelmä
Sivuharjat, tehokas pyörivä harja ja imuteho poistavat 
lian ja pölyn lattioista. Poistosuodattimet vangitsevat 
hienojakoisimman pölyn ja hiukkaset.

Infrapunatunnistimet
Robotin puskurissa ja pohjassa olevat 
infrapunatunnistimet auttavat havaitsemaan ja 
välttämään esteet, jotta lattiat siivotaan huolellisesti.

Integroitu kamera ja ohjelmisto
Katon ja seinien kuvat yhdessä muista tunnistimista 
saatujen tietojen kanssa luovat huoneesta kartan. 
Kartan perusteella robotti tietää, missä se on, missä 
se on käynyt ja minne sen on vielä mentävä, jotta 
siivous on tehokasta.
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Muotoilu
• Väri: Helmiäismetallin harmaa

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (PxLxK): 345 x 104 mm
• Pakkauksen mitat (P x L x K): 510 x 145 x 395 mm
• Tuotteen paino: 4,1 kg
• Paino pakkauksen kanssa: 6,8 kg

Suodatus
• Pölykapasiteetti: 0,6 V

Suorituskyky
• Pariston tyyppi: 14,8 V Li-ioni / 2200 mAh
• Jännite: 14,8 V
• Latausaika: 3 tunti(a)
• Puhdistusnopeus: 40 m2/h

• Suunnistusmenetelmä: Järjestelmällinen kartoitus
• Käyntiääni (Lc IEC): 70 dB
• Käyttöaika: 100 minuutti(a)
• Tunnistimet: Kamera, gyro, infrapuna

Ympäristö
• Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
• Valmiustilan virrankulutus: 1 W
• Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Käytettävyys
• Siivoustilat: Auto, spot, climb, carpet
• Lattiatyypit: Parketti, laminaatti, laatta, matto
• Ohjelmointi: 24 tunnin ajastin
• Lataaminen: Palaa automaattisesti tukiasemaan
• Erikoisominaisuudet: Portaiden tunnistin
• Kynnysten ylitys: 15 mm
•

Tekniset tiedot
Robottipölynimuri
Järjestelmällinen kartoitus 3-vaiheinen puhdistusjärjestelmä, Palaa automaattisesti tukiasemaan, 100 min käyt-
töaika
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