
Robotski sesalnik

 
Izjemno tanek (5 cm)

2-stopenjski čistilni sistem

Zelo veliki stranski krtači

50 minut delovanja

 
FC8802/01

Najvitkejši robotski sesalnik
Čisti mesta pod pohištvom, ki jih ostali ne dosežejo

Philips EasyStar je robotski sesalnik za čiščenje tal. Ker je vitke zasnove, dosežete tudi mesta pod nizkim

pohištvom, dolge stranske krtače pa čistijo tam, kjer se nabira prah. Z njim lahko enostavno čistite tla tudi na

mestih, ki jih ostali sesalniki ne dosežejo.

Čisti na mestih, ki jih ostali ne dosežejo

Vitka zasnova za čiščenje na mestih, ki jih ostali sesalniki ne dosežejo

Čisti na mestih, kjer se nabira prah

Izjemno dolge stranske krtače za čiščenje na mestih, kjer se nabira prah

Pobira umazanijo in prah

2-stopenjski čistilni sistem za pobiranje umazanije in prahu

Premika se sam ter se izogiba stopnicam in robovom

Infrardeči senzorji omogočajo samostojno premikanje in izogibanje stopnicam

Enostavna uporaba

Zelo enostavna uporaba z 1 gumbom



Robotski sesalnik FC8802/01

Značilnosti Specifikacije

Vitka zasnova

Vitka zasnova višine samo 50 mm omogoča

brezhibno čiščenje pod pohištvom, kjer se

nabira prah. Čisti na mestih, ki jih ostali

sesalniki ne dosežejo.

Izjemno dolge stranske krtače

Z izjemno dolgimi stranskimi krtačami doseže

globlje v kote in bližje stenam. Čisti na mestih,

kjer se nabira prah.

Uporaba z 1 gumbom

Ko ga vklopite, takoj začne čistiti tla. Uporaba

je zelo enostavna.

2-stopenjski čistilni sistem

Stranske krtače in sesanje s tal pobirajo

umazanijo in prah. Izhodni filter zajame

majhne delce prahu in umazanije. Pobira

umazanijo in prah.

Infrardeči senzorji

Infrardeči senzorji pod robotskim sesalnikom

med vožnjo preprečujejo, da bi sesalnik padel

v odprtine. Premika se sam ter se izogiba

stopnicam in robovom.

 

Nastavki

Drugi dodatki: 2 izhodna filtra, Omrežni

napajalnik, Stranski krtači (2 para)

Zasnova

Barva: Kovinsko antracitna

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 1,3 kg

Teža z embalažo: 2,3 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 300 x 50 mm

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 0,2 l

Delovanje

Vrsta baterije: 14,4 V NiMH / 800 mAh

Čas delovanja: 50 minut

Čas polnjenja: 4 ur

Prijaznost do okolja

Poraba energije v stanju pripravljenosti:

0,7 W

Uporabnost

Vrste tal: Les, laminat in ploščice

Posebne funkcije: Detektor stopnic

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo

brez predhodnega obvestila.

Blagovne znamke so v lasti podjetja

Koninklijke Philips N.V. ali drugih

lastnikov.

Datum izdaje 2019‑03‑15

Različica: 3.3.1

EAN: 08 71010 35919 48

www.philips.com

http://www.philips.com/

