
 

Robotdammsugare

SmartPro Active

 
Uppkopplad robotdammsugare

Schemalägg städningen

TriActive XL - extra brett
munstycke

Virtuell vägg

 

FC8832/01 Philips första uppkopplade robotdammsugare

Nu är städning bara ett klick bort

Städa hemma via din mobil! Philips SmartPro Active-robotdammsugare med

tillhörande app ser till att ditt hem är rent och ger dig full kontroll över din städning

på distans. Det extra breda munstycket gör att städningen blir snabb och effektiv,

och ett rent hem är nu bara ett klick bort! Med Philips ProActive

Robotdammsugare kan du alltid komma hem till ett nystädat hem.

Rengör själv

Kraftfullt litiumjonbatteri för 120 minuters drifttid

Återvänder automatiskt till laddningsstationen

Smart sensor läser av rummet

Grundlig rengöringsprestanda

Rengöring i 3 smarta steg

Smart sensor identifierar smutsiga områden

TriActive-XL munstycke för ytterligare rengöring, nu 2 gånger snabbare *

Slimmad design för rengöring i låga utrymmen

Få feedback och styr via smart app

Du kan fjärrstyra även när du inte är hemma

Ladda ner appen SmartPro



Robotdammsugare FC8832/01

Funktioner

Rengöringssystem i 3 steg

Först sopar två långa borstar in smuts och

damm framför robotdammsugaren. Det extra

breda munstycket med tre insugshål suger

därefter upp damm framifrån och från sidorna

för en effektiv städning. En löstagbar torkduk

samlar till sist upp eventuellt damm som blivit

kvar.

Smart sensor identifierar smutsiga områden

Robotdammsugarens inbyggda sensor gör att

SmartPro Active kan undvika möbler och andra

hinder och stanna för att undvika fall (till

exempel nedför trappor). Sensorn gör det även

möjligt för robotdammsugaren att upptäcka och

memorera smutsiga platser, för att sedan städa

extra noggrant där.

Smart sensor läser av rummet

Den inbyggda sensorn ger robotdammsugaren

information om hastighet och riktning, så att

den kan optimera hur rummet ska rengöras,

oavsett hur rummet ser ut. Sensorn består av en

kombination av smarta kretsar, ett gyroskop och

en accelerationsmätare, som gör att

robotdammsugaren effektivt kan rengöra på

egen hand. Robotdammsugaren förstår olika

miljöer och väljer en optimal rengöringsstrategi

så att ditt hem blir rent så snabbt som möjligt.

Sex infraröda sensorer hjälper roboten att

upptäcka och undvika hinder som exempelvis

väggar, lampor och kablar, så att dina golv

rengörs noggrant.

Återvänder automatiskt till

laddningsstationen

När batteriet i Philips robotdammsugare börjar

bli tomt så återgår den automatiskt till sin

laddningsstation för att ladda batterierna.

Kraftfullt litiumjonbatteri

Det kraftfulla litiumjonbatteriet har längre

livslängd och kortare laddningstid än vanliga

batterier. Den nya robotdammsugaren kan

köras i upp till 120 min innan den behöver

laddas, och då automatiskt återvänder till

laddningsstationen.

TriActive XL-munstycke

Med munstycket TriActive XL städar

robotdammsugaren extra effektivt och noggrant.

Detta tack vare ett extra brett munstycke som

täcker dubbelt så mycket golvyta i ett drag, de

tre insugshålen som samlar upp damm både

från framsidan och från sidorna samt torkduken

som till sist samlar upp eventuellt kvarblivet

damm.

Slimmad design för rengöring i låga

utrymmen

SmartPro Active är bara 8,3 cm hög, så den är

liten nog att dammsuga under låga möbler och

ytor där dammet gärna samlas! Den klarar att

ta sig över trösklar och hinder upp till 1,5 cm.

Ladda ner appen SmartPro

Bestäm var och hur din SmartPro Active-

robotdammsugare ska städa via din mobil eller

surfplatta. Du kan även övervaka städprocessen

i realtid och fjärrstyra robotdammsugaren var

du än är. Med hjälp av appen kan du anpassa

robotdammsugaren så att den städar så som

du vill – du kan ställa in dag, tid och område

för städningen, samt få notifikationer under

städningens gång.

Fjärrkontroll via APP

Med Philips Clean Home+-appen kan du styra

roboten även när du inte är hemma. Du

kommer alltid att vara medveten om vad

roboten gör oavsett tidpunkt, och appen

informerar dig om städningsstatusen samt alla

eventuella problem i syfte att ge dig visshet

om att ditt hus är rent.



Robotdammsugare FC8832/01

Specifikationer

Prestanda

Batterityp: Litiumjon

Batterispänning: 14,8 V

Laddningstid: 4 timmar

Drifttid: 120 minuter

Ljudnivå: 63,4 dB

Uppsugningskraft (max): 1,764 kPa

Användbarhet

Driftslägen: 4

WiFi-ansluten: Philips Clean Home+-appen

IR-sensorer

Sensorer: 25

Veckovis schemaläggning

Typer av Golv: Matta, Hårda golv

Smutssensor

Distansschemaläggning

Design

Färg: Kopparelektropläterade

Filtrering

Dammkapacitet: 0,4 L

Filter: 3M-filter

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Nätadapter,

Laddningsenhet, Sidoborstar, Osynlig vägg,

Mopptillsats, Utblåsfilter x 2

Standardmunstycke: TriActive XL-munstycke

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 83 x 330 mm

Produktens vikt: 1,95 kg

Vikt inkl. förpackning: 4 kg

Programvara

Kompatibilitet med Android: 4.4 och senare

App: Philips SmartPro Active-app

iOS-kompatibilitet: iOS-kompatibilitet: version

8.0 och senare

iPad-kompatibilitet

iPhone®-kompatibilitet: 4S och senare

Trådlös uppdatering: Aktiverad

* Baserat på IEC-täckningstest jämfört med FC8800

* Philips SmartPro är Amazon Alexa-kompatibel och är

tillgänglig i utvalda länder med utvalda språk. Mer

information finns på Amazon Alexas webbplats.
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