Philips
Aspirator robot

Extrem de subţire (5 cm)
Sistem de curăţare în 2 etape
Perii laterale XXL
Durată de funcţionare 50 min

FC8802/01

Cel mai subţire aspirator robot
Aspiră pe sub mobilă unde altele nu pot ajunge
Philips EasyStar este aspiratorul robot care curăţă podeaua dvs. Cu designul său subţire,
poate ajunge sub mobila joasă, iar periile sale laterale lungi curăţă locurile în care se
acumulează praf. Podele curate, fără efort, chiar şi în locurile în care altele nu pot ajunge.
Util. ușoară
• Operarea cu 1 buton îl face foarte ușor de utilizat
Aspiră unde altele nu pot ajunge
• Design subţire pentru a curăţa în locurile în care altele nu ajung
Aspiră locurile unde se acumulează praf
• Perii laterale extralungi pt a curăţa în locurile în care se acumulează praf
Captează murdărie și praf
• Sistem de curăţare în 2 etape pentru a captura murdăria și praful
Se deplasează singur evitând scările și marginile
• Senzorii cu infraroșu îl ajută să se deplaseze singur, evitând scările

FC8802/01

Aspirator robot

Extrem de subţire (5 cm) Sistem de curăţare în 2 etape, Perii laterale XXL, Durată de funcţionare 50 min

Repere

Specificaţii

Design subţire

Sistem de curăţare în 2 etape

Performanţă

• Tip baterie: 14,4 V NiMH / 800 mAh
• Durată de încărcare: 4 ore
• Durată de funcţionare: 50 de minute

Greutate și dimensiuni
• Greutate cu ambalaj: 2,3 kg

Design

• Culoare: Argintiu Metallic Anthracite

Utilitate

• Caracteristici speciale: Detector de scări
• Tipuri de podele: Lemn, laminat și gresie
Având o înălţime de numai 50 mm, designul său
subţire îi permite să cureţe fără egal pe sub mobilă,
în locurile unde se acumulează praf. Aspiră în locuri
în care altele nu pot ajunge.

Periile laterale și un aspirator îndepărtează murdăria
și praful de pe podelele dvs. Filtrul de evacuare
captează particulele fine de praf. Captează murdăria
și praful.

Perii laterale extralungi

Senzori cu infraroșu

Duze-și-accesorii

• Alte accesorii: 2 filtre de evacuare, Adaptor de
alimentare c.a., Perii laterale (2 perechi)

Greutate și dimensiuni

• Dimensiunile produsului (L x l x H): 300 x 50 mm
• Greutate produs: 1,3 kg

Durabilitate

• Consum de energie în standby: 0.7 W

Filtrare

• Capacitate praf: 0,2 l
•

Având perii laterale extralungi, ajunge mai bine în
colţuri și mai aproape de pereţi. Curăţă locurile în
care se acumulează praf.

Operare cu 1 buton

Pe măsură ce se deplasează prin locuinţa dvs.,
senzorii cu infraroșu de sub robot îl împiedică să
cadă în gol. Se deplasează singur evitând scările și
marginile.

Doar porniţi-l și va începe să vă cureţe imediat
podelele. Este foarte ușor de utilizat.
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