
 

 

Philips SmartPro Easy
Прахосмукачка-робот

Ултратънък дизайн
3-степенна система за 
почистване
Мокро почистване
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изключително елегантен дизайн – чисти и избърсва труднодостъпни места

ilips SmartPro Easy осигурява автономно оптимално почистване в 3 стъпки: страничните четки 

ират цялата мръсотия, голямата смукателна мощ изсмуква всичко, а микрофибърът избърсва 

й-финия прах. Нейният ултратънък дизайн позволява да се почиства под тесни места.

Почиства самостоятелно
• 24-часово разширено насрочване
• Интелигентната система за разпознаване 2 адаптира почистването според всяка среда
• Мощна литиево-йонна батерия за 105 минути време на работа

Почиства там, където другите не достигат
• 5,8 см свръхтънък дизайн за почистване под ниски мебели

Висока ефективност при почистване
• 3-степенна система за почистване, включително функция за мокро почистване
• 4 режима на чистене за адаптиране към различни области
• Мощност от 600 Pa за силно засмукване
• Филтър Ultra-Hygiene EPA12

Удобна и лесна за използване
• Лесно изпразване на отделението за прах
• Работа с един бутон



 Функция за създаване на график

Philips SmartPro Easy предлага 24-часова 
функция за насрочване, така че можете да 
планирате следващото си почистване с 24 
напред.

3-степенна система за почистване

Първо две дълги четки измитат 
замърсяванията и праха към робота. След 
това накрайникът събира замърсяванията и 
праха благодарение на мощния си мотор. 
Накрая микрофибърна подложка за мокро 
почистване подобрява почистването като 
събира дори най-финия прах от пода ви.

4 режима на чистене

В зависимост от вида на стаята 
прахосмукачката-робот ще следва един или 
няколко режима на почистване: почистване 
тип „Z", спираловиден, еластичен или 
следващ стените шаблон на почистване.

5,8 см стилен, свръхтънък дизайн

Прахосмукачката-робот Philips разполага с 
много компактен и тънък дизайн, който ? 
позволява да почиства много ниски 
пространства.

Висока всмукателна мощност

Компактна, но силна – вашата 
прахосмукачка-робот на Philips има до 600 

Ра всмукателна мощност, така че може да 
почиства ефективно с необходимата 
мощност, за да се отървете бързо от 
мръсотията и праха.

Лесно изпразване на отделението за 
прах

Можете да изхвърляте праха от 
отделението за прах, без да се налага да 
докосвате замърсяванията.

Работа с един бутон

Просто натиснете ON (ВКЛ.) и тя веднага 
започва да почиства вашите подовете. 
Толкова лесно използване.
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Дюзи и аксесоари
• Включени аксесоари: Променливотоков 
адаптер за захранване, Основа за зареждане, 
Подложка от микрофибър, Странични четки, 
Изходящ филтър, Дистанционно управление

Дизайн
• Цвят: Черно, Electric aqua

Тегло и размери
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 300 x 300 x 

58,5 мм
• Тегло на продукта: 2 кг

Устойчивост
• Опаковка: > 95% рециклирани материали
• Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Работни характеристики
• Тип батерия: Литиево-йонна
• Напрежение на батерията: 14,8 V
• Време за зареждане: 4 час(а)
• Продължителност на работа: 105 Мин.
• Сензори: 23 сензора
• Всмукателна мощност (макс.Pa): 600

Филтрация
• Вместимост за прах: 0,4 л
• Филтър: Филтър EPA 12

Използваемост
• Режими на почистване: 4
• 24-часово планиране
• Видове подови настилки: Килим, Твърди 
подове
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