
Aspirador robot

 
Ultra fino (5 cm)

Sistema de limpeza de 2 níveis

Escovas laterais XXL

Tempo de funcionamento de 50
min.

 
FC8802/01

O aspirador robot mais estreito
Limpa por baixo do mobiliário, onde os outros não alcançam

O EasyStar da Philips é o aspirador robot que limpa o seu chão. Com o seu design estreito, alcança as áreas

por baixo das mobílias e as suas escovas laterais longas limpam os locais onde o pó se acumula. Limpe o chão

sem esforço, mesmo nos locais que os outros não alcançam.

Limpa onde os outros não alcançam

Design estreito para limpar onde os outros não alcançam

Limpa onde o pó se acumula

Escovas laterais extra longas para limpar onde o pó se acumula

Recolhe sujidade e pó

Sistema de limpeza de 2 níveis para recolher sujidade e pó

Desloca-se autonomamente evitando escadas e extremidades

Sensores infravermelhos ajudam-no a deslocar-se autonomamente evitando escadas

Fácil de usar

Funcionamento com 1 botão simplifica muito a sua utilização



Aspirador robot FC8802/01

Destaques Especificações

Design fino

Com apenas 50 mm de altura, o seu design

estreito permite-lhe limpar de forma perfeita

por baixo da mobília, onde o pó se acumula.

Este limpa nos locais que os outros não

alcançam.

Escovas laterais extra longas

Com as suas escovas laterais extra longas,

alcança melhor os cantos e limpa mais

próximo das paredes. Este limpa onde o pó se

acumula.

Funcionamento com 1 botão

Ligue-o e este começará de imediato a limpar

o seu chão. É muito fácil de utilizar.

Sistema de limpeza de 2 níveis

As escovas laterais e a sucção eliminam

sujidade e pó do seu chão. O filtro exaustor

retém as partículas e poeiras mais finas. Este

recolhe a sujidade e o pó.

Sensores infravermelhos

Enquanto se desloca pela casa, os sensores

infravermelhos por baixo do robot evitam que

este caia em espaços vazios. Este desloca-se

autonomamente evitando escadas e

extremidades.

 

Escovas e acessórios

Outros acessórios: 2 Filtros exaustores,

Transformador CA, Escovas laterais (2 pares)

Design

Cor: Antracite metalizado

Peso e dimensões

Peso do produto: 1,3 kg

Peso com embalagem: 2,3 kg

Dimensões do produto (CxLxA): 300 x

50 mm

Filtragem

Capacidade de pó: 0,2 L

Performance

Tipo de bateria: 14,4 V NiMH / 800 mAh

Tempo de funcionamento: 50 minuto(s)

Tempo de carga: 4 hora(s)

Sustentabilidade

Consumo de energia em espera: 0,7 W

Facilidade de utilização

Tipos de chão: Madeira, laminado e tijoleira

Características especiais: Detector de

escadas
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