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Robotdammsugare

Systematisk identifiering
Rengöringssystem i 3 steg
Automatisk återgång till 
basstationen
100 min drifttid
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Roboten som rengör dina golv varje dag

Ser, kartlägger och rengör automatiskt
Dammsugaren Philips HomeRun rengör dina golv varje dag. Med integrerad kamera, sensorer 
och programvara kartlägger den dina rum så att den vet var det behöver rengöras och 
undviker hinder och trappor. Så att du kan göra någonting annat med din dyrbara tid.

Rengör själv
• Rengöringssystem i 3 steg fångar smuts och damm
• IR-sensorer för att upptäcka och undvika hinder
• Återvänder automatiskt till basstationen för laddning
• Programmerbar timer för rengöring när du inte är hemma

Rengör effektivt
• Inbyggd kamera och programvara för effektiv rengöring
• Uppgraderingsbar programvara via USB så att du kan hålla roboten uppdaterad

Kör på och rengör mattor (lugg upp till 20 mm)
• 4 rengöringslägen och manuell styrning för rengöring av de flesta ytor
• Kraftfullt litiumjonbatteri för längre drifttid



 4 rengöringslägen
En lösning för alla behov: AUTO – helt automatisk 
rengöring, SPOT – små ytor (1,5 x 1,5 m2), CLIMB – 
golv med trösklar (10 till 15 mm) och CARPET för 
stora rum med heltäckningsmatta (lugghöjd upp till 
20 mm). I alla lägen kan roboten styras manuellt med 
den medföljande fjärrkontrollen.

Rengöringssystem i 3 steg
Sidoborstar, en rullborste som drivs av batteriet och 
en dammsugare tar bort smuts och damm från 
golven. Utblåsfiltren fångar upp fint damm och 
småpartiklar.

IR-sensorer
IR-sensorerna på stötdämpningsskyddet och under 
roboten gör att den kan upptäcka och undvika 
hinder, så att dina golv blir noggrant rengjorda.

Inbyggd kamera och programvara
Bilder på taket och väggarna används tillsammans 
med information från andra sensorer för att skapa en 
karta över rummet. Tack vare kartan vet roboten 
var den är, var den har varit och vart den behöver gå 
för att rengöra golvet effektivt.
FC9910/01

Funktioner
Publiceringsdatum  
2016-05-19

Version: 3.4.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Design
• Färg: Stålgrå

Vikt och mått
• Produktens mått (L x B x H): 345 x 104 mm
• Förpackningens mått (LxBxH): 510 x 145 x 

395 mm
• Produktens vikt: 4,1 kg
• Vikt med förpackning: 6,8 kg

Filtrering
• Dammkapacitet: 0,6 L

Prestanda
• Batterityp: 14,8 V litiumjon / 2 200 mAh
• Batterispänning: 14,8 V
• Laddningstid: 3 timmar
• Rengöringshastighet: 40 m2/tim

• Navigeringsmetod: Systematisk identifiering
• Ljudnivå (Lc IEC): 70 dB
• Drifttid: 100 minuter
• Sensorer: Kamera, gyro, infraröd

Hållbarhet
• Förpackning: > 90 % återvunnet material
• Strömförbrukning i standbyläge: 1 W
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Användbarhet
• Driftslägen: Auto, Spot, Climb, Carpet
• Golvtyper: Parkett, laminat, kakel, matta
• Programmering: 24-timmarstimer
• Laddning: Återvänder automatiskt till basstationen
• Specialfunktioner: Trappsensor
• Tröskelklättring: 15 mm
•
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