
 

 

Philips SmartPro Compact
Robotski sesalnik

Nastavek TriActive XL
6 cm tanka zasnova
Sistem s 4 kolesci
120 minut delovanja
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emeljito čiščenje, zdaj 2-krat hitrejše*
botski sesalnik Philips SmartPro Compact z izjemno širokim nastavkom TriActive XL 
ogoča 2-krat hitrejše čiščenje. S sistemom za pametno zaznavanje optimira strategijo 
čenja vašega doma.

Čisti sam
• Čiščenje lahko načrtujete 24 ur vnaprej
• Zmogljiva litij-ionska baterija za 120 minut uporabe
• Samodejno se vrne do priključne postaje na polnjenje
• Infrardeči senzorji preprečujejo zaletavanje v ovire
• Daljinski upravljalnik za daljinsko upravljanje sesalnika
• Dodaten filter za celoletno vzdrževanje
• Sistem za pametno zaznavanje prilagodi postopek čiščenja kakršnemkoli okolju.

Čisti na mestih, ki jih ostali ne dosežejo
• Sistem s 4 kolesci omogoča enostavno prečkanje pragov
• 6 cm tanka zasnova omogoča čiščenje pod nizkimi predmeti

Temeljito in učinkovito čiščenje
• 2 izjemno dolgi krtači za čiščenje kotov
• 4 načini čiščenja glede na prostor
• Nastavek TriActive XL z izjemno širokim nastavkom



 Nastavek TriActive XL

Nastavek TriActive XL zagotavlja učinkovito in 
temeljito čiščenje, ki je zdaj 2-krat hitrejše, kar 
omogočajo: 1. Izjemno širok nastavek z eno 
potezo pokrije dvakrat večjo površino tal. 2. 
Trije sesalni dovodi prah vsesavajo s sprednje 
in bočnih strani. 3. Prilagodljivi trak pobere 
preostali prah.

4 načini čiščenja
Robotski sesalnik omogoča 4 načine čiščenja, 
zato lahko izberete učinkovito strategijo za 
vsak prostor.

2 izjemno dolgi krtači
Robotski sesalnik z dvema izjemno dolgima 
krtačama pobriše prah v kotih in na podstavkih 
ter čisti mesta, ki jih drugi robotski sesalniki ne 
dosežejo.

Vitka zasnova

Tanka zasnova robotskega sesalnika je visoka 
samo 6 cm, zato enostavno doseže mesta pod 

nizkimi predmeti in obriše prah, ki se nabere 
pod pohištvom.

Pogonski sistem s 4 kolesci
Novi SmartPro Compact z nastavkom 
TriActive XL ima pogonski sistem s 4 kolesci, 
tradicionalni robotski sesalniki pa imajo samo 2 
kolesci. Pogon s 4 kolesci robotskemu 
sesalniku omogoča enostavno prečkanje 
pragov.

Sistem za pametno zaznavanje

Novi robotski sesalnik ima sistem za pametno 
zaznavanje, ki vključuje pametne čipe, giroskop 
in pospeškometer, ki omogočajo učinkovito 
samostojno čiščenje. Robot se spozna z 
okoljem in izbere optimalno strategijo čiščenja, 
da dom očisti kar najhitreje. Ne bo se zagozdil, 
po potrebi pa se bo vrnil do priključne postaje.

Infrardeči senzorji

Novi Philipsov robotski sesalnik ima 6 
infrardečih senzorjev za zaznavanje in 
izogibanje oviram, kot so stene, luči in kabli, 

zato previdno očisti tla. Končno lahko brez 
svojega posredovanja uživate v čistem domu.

Funkcija časovne nastavitve

Novi robotski sesalnik ima funkcijo 24-urnega 
načrtovanja, zato lahko naslednje čiščenje 
programirate 24 ur vnaprej.

Samodejna vrnitev do priključne postaje

Ko je baterija Philipsovega robotskega 
sesalnika skoraj prazna, se bo ta samodejno 
vrnil do priključne postaje in se napolnil, da bo 
pripravljen za naslednje čiščenje. Ko je baterija 
Philipsovega robotskega sesalnika skoraj 
prazna, se bo ta samodejno vrnil do priključne 
postaje in se napolnil, da bo pripravljen za 
naslednje čiščenje.
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Nastavki in dodatki
• Druga dodatna oprema: 2 filtra, Daljinski 

upravljalnik, Priključna postaja
• Standardni nastavek: Nastavek TriActive XL
• Priložena dodatna oprema: Omrežni napajalnik, 

Stranski krtači

Zasnova
• Barva: Svetla bakrena
• Značilnosti zasnove: Detektor stopnic

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 60,1 x 330 mm
• Teža izdelka: 1,73 kg

Prijazno do okolja
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0.62 W

Zmogljivost
• Vrsta baterije: Litij-ionska
• Glasnost: 58 dB
• Napetost baterije: 12,8 V
• Čas polnjenja: 4 ur
• Čas delovanja: 120 min

Filtriranje
• Zmogljivost za prah: 0,30 L
• Filter: Filter 3M

Uporabnost
• Načini čiščenja: 4
• Indikator polne komore za prah
• 24-urno načrtovanje
• Senzor prahu
• Sistem za pametno zaznavanje: 18 senzorjev
• Višanje praga: 17 mm
• Vrste tal: Trda tla
•
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* Na osnovi preizkusa pokritosti IEC v primerjavi z modelom Philips 
FC8800.
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