
 

 

Philips
Robotstofzuiger

Systematisch kaartsysteem
Systeem met reiniging in 3 fasen
Automatisch terug naar het 
basisstation
100 min. gebruikstijd

FC9910/01
De robot die dagelijks uw vloeren schoonmaakt
Scant, berekent en reinigt automatisch
De Philips HomeRun-robotstofzuiger maakt uw vloeren schoon. Met de geïntegreerde camera, 
sensoren en software brengt hij uw kamers in kaart, zodat hij weet waar hij moet schoonmaken 
en obstakels en trappen kan ontwijken. U houdt dus waardevolle tijd over voor andere dingen.

Reinigt zelfstandig
• Alle vuil en stof weg dankzij 3-fasenreiniging
• Infraroodsensoren voor de detectie en het ontwijken van obstakels
• Keert automatisch terug naar het basisstation om op te laden
• Programmeerbare timer voor reiniging terwijl u weg bent

Maakt efficiënt schoon
• Efficiënt schoonmaken dankzij geïntegreerde camera en software
• Altijd actuele software dankzij upgrademogelijkheid via USB

Rijdt en reinigt ook op tapijten (polen tot 20 mm)
• 4 automatische modi plus handmatige bediening voor vrijwel elk oppervlak
• Langere looptijd dankzij krachtige lithium-ionbatterij



 4 reinigingsmodi
Een oplossing voor elke behoefte: AUTO - volledige 
automatische reiniging; SPOT - kleine oppervlakken 
(1,5 x 1,5 m²); CLIMB - vloeren met drempels (10 tot 
15 mm); en CARPET voor grote ruimten met 
kamerbreed tapijt (met een dikte van maximaal 20 
mm). In alle modi kunt u de robot handmatig 
besturen via de meegeleverde afstandsbediening.

Systeem met reiniging in 3 fasen
Zijborstels, een krachtige rolborstel en een 
zuigsysteem verwijderen vuil en stof van uw vloer. 
Uitblaasfilters vangen fijnere stofdeeltjes op. Het 
verwijdert vuil en stof.

Infraroodsensoren
Infraroodsensoren op de bumper en onder de robot 
maken het de robot mogelijk obstakels te detecteren 
en ontwijken, zodat uw vloer voorzichtig wordt 
gereinigd.

Geïntegreerde camera en software
Om uw kamer in kaart te brengen, worden foto's van 
uw plafond en wanden en informatie van andere 
sensoren gebruikt. Dankzij de kaart weet de robot 
waar hij is, waar hij is geweest, en waar hij nog heen 
moet om uw vloer efficiënt schoon te maken.
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Ontwerp
• Kleur: Metallic oestergrijs

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (l x b x h): 345 x 104 mm
• Afmetingen van verpakking (l x b x h): 510 x 145 x 

395 mm
• Productgewicht: 4,1 kg
• Gewicht inclusief verpakking: 6,8 kg

Filtering
• Stofinhoud: 0,6 L

Performance
• Batterijtype: 14,8 V li-ion/2200 mAh
• Batterijvoltage: 14,8 volt
• Oplaadtijd: 3 uur
• Reinigingssnelheid: 40 m²/u

• Navigatiemethode: Systematisch kaartsysteem
• Geluidsniveau (Lc IEC): 70 dB
• Looptijd: 100 minuut/minuten
• Sensoren: Camera, gyroscoop, infrarood

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Energieverbruik in stand-by: 1 W
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Bruikbaarheid
• Reinigingsmodi: Automatisch, spot, climb, carpet
• Vloertypen: Parket, laminaat, tegels, tapijt
• Programmeren: 24 uurstimer
• Opladen: Automatische terugkeer naar het 

basisstation
• Speciale functies: Trapdetectie
• Drempelmodus: 15 mm
•

Specificaties
Robotstofzuiger
Systematisch kaartsysteem Systeem met reiniging in 3 fasen, Automatisch terug naar het basisstation, 100 
min. gebruikstijd
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