หุนยนตดูดฝุนอัจ ฉริยะ
Robot
SmartPro Compact
หัวดูด TriActive ขนาด XL
การออกแบบเพรียวบางขนาด 6 ซม.
ระบบขับเคลื่อน 4 ลอ
ใชงานไดยาวนาน 120 นาที
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ประสิทธิภาพเต็มเปยม ระบบทําความสะอาดอัจฉริยะ
ทําความสะอาดทั่วถึง เร็วขึ้น 2 เทา*

หุนยนตดูดฝุนอัจฉริยะ Philips SmartPro Compact ทําความสะอาดเร็วขึ้น 2 เทาดวยหัวดูด TriActive ขนาด XL ที่มีความกวางมากเปนพิเศษ หุนยนต
จะเลือกวิธีการทําความสะอาดที่เหมาะกับบานของคุณดวยระบบตรวจจับอัจฉริยะ
ทําความสะอาดทั่วถึงอยางมีประสิทธิภาพ
หัวดูด TriActive ขนาด XL ที่มีความกวางหัวดูดขนาดใหญพิเศษ
การทําความสะอาด 4 แบบ ปรับตามลักษณะของหอง
แปรงยาวพิเศษ 2 อันสําหรับการทําความสะอาดบริเวณซอกมุม
ทําความสะอาดในจุดที่อุปกรณอื่นๆ เขาไมถึง
การออกแบบเพรียวบางขนาด 6 ซม. เพื่อทําความสะอาดในพื้นที่ตํ่า
ระบบขับเคลื่อน 4 ลอ เพื่อขามพื้นตางระดับไดอยางงายดาย
ทําความสะอาดไดดวยตัวเอง
ระบบตรวจจับอัจ ฉริยะปรับเปลี่ยนการทําความสะอาดใหเขากับทุกสภาพแวดลอม
เซนเซอรอินฟราเรดเพื่อหลีกเลี่ยงการชนสิ่งกีดขวาง
ความสามารถในการตั้งกําหนดการทําความสะอาด 24 ชั่วโมงลวงหนา
กลับไปยังแทนชารจ โดยอัตโนมัติเพื่อชารจ ไฟอีกครั้ง
รีโมทเพื่อควบคุมหุนยนตจ ากระยะไกล
แผนกรองเพิ่มเติม เพื่อการทํางานยาวนานตลอดป
แบตเตอรี่ Li-ion พลังแรงสําหรับการทํางาน 120 นาที

หุน ยนตด ูด ฝุน อัจฉริยะ Robot
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ไฮไลต
หัวดูด TriActive ขนาด XL

ระบบตรวจจับอัจฉริยะ

กลับไปยังแทนชารจโดยอัตโนมัติ

หัวดูด TriActive ขนาด XL ใหประสิทธิภ าพการทําความสะอาด
ที่ยอดเยี่ยมและทั่วถึง ทําความสะอาดเร็วขึ้น 2 เทาดวย: 1. หัวดูด
ที่มีความกวางมากเปนพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ไดมากถึงสองเทาใน
การเคลื่อนหนึ่งครั้ง 2. ชองดูดสามชองเก็บฝุนจากดานหนาและ
ดานขางทั้งสอง 3. แถบที่มีความยืดหยุนจะเก็บฝุนที่หลงเหลืออยู

เครื่องดูดฝุน Robot ใหมมีระบบตรวจจับอัจ ฉริยะ ซึ่งผสมผสาน
ชิปอัจ ฉริยะ Gyroscope และ Accelerometer เขาดวยกัน
ทําใหหุนยนตมีประสิทธิภ าพในการทําความสะอาดไดดวยตัวเอง
หุนยนตจ ะเขาใจสภาพแวดลอมและเลือกวิธ ีการทําความสะอาดที่
เหมาะสมในการทําความสะอาดบานของคุณอยางรวดเร็วที่สุด หุน
ยนตจ ะไมเกิดการติดขัดและจะกลับไปยังแทนวางเมื่อจําเปน

เมื่อแบตเตอรี่ของหุนยนตดูดฝุน Philips ใกลหมด เครื่องจะไป
ยังแทนชารจ โดยอัตโนมัติเพื่อชารจ ไฟตัวเอง ดังนั้นเครื่องจะ
พรอมสําหรับการทําความสะอาดครั้งถัดไป

การทําความสะอาด 4 แบบ
ดวยการทําความสะอาด 4 แบบ หุนยนตของคุณจะสามารถเลือก
วิธ ีการทํางานในการทําความสะอาดหองของคุณไดอยางมี
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล

เซนเซอรอินฟราเรด

แปรงยาวพิเ ศษ 2 อัน
ดวยแปรงยาวพิเศษ 2 อัน หุนยนตของคุณปดฝุนผงและสิ่ง
สกปรกจากบริเวณมุมและเสา และทําความสะอาดในจุดที่หุน
ยนตอื่นไมสามารถเขาถึงได
รูปทรงเพรียวบาง

รีโมทคอนโทรล

เครื่องดูดฝุน Robot ใหมจ าก Philips มีเซนเซอรอินฟราเรด 6
ตัวสําหรับการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เชน ผนัง, โคม
ไฟ หรือสายไฟ เพื่อใหพื้นของคุณไดรับการทําความสะอาดอยาง
รอบคอบ ในที่สุดคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับบานที่สะอาดของ
คุณโดยไมมีการรบกวน
ฟงกชันการตั้งเวลาการทํางานลวงหนา

รีโมทชวยใหคุณควบคุมหุนยนตดูดฝุนจากระยะไกลและทํางาน
ไดหลายอยาง คุณสามารถบอกใหหุนยนตเริ่มตนและหยุด,
นําทางไปยังทิศทางไดทุกทิศทาง, เปลี่ยนเสนทางการทําความ
สะอาด หรือขอใหหุนยนตกลับไปที่แทนชารจ
แผนกรองเพิ่มเติม
แผนกรองเพิ่มเติม เพื่อการทํางานยาวนานตลอดป
แบตเตอรี่ Li-Ion พลังสูง

ดวยการออกแบบเพรียวบางที่มีความสูงเพียง 6 ซม. เทานั้น หุน
ยนตของคุณจึงสามารถเขาถึงพื้นที่ตํ่าไดอยางงายดาย และขจัด
ฝุนที่สะสมอยูใตเฟอรนิเจอรของคุณได
ระบบขับเคลื่อน 4 ลอ
SmartPro Compact ใหมที่มีหัวดูด TriActive ขนาด XL มี
ระบบขับเคลื่อน 4 ลอ เมื่อเปรียบเทียบกับหุนยนตแบบดั้งเดิมที่
มี 2 ลอ ระบบขับเคลื่อน 4 ลอชวยใหหุนยนตของคุณขามพื้นตาง
ระดับไดอยางงายดาย

เครื่องดูดฝุน Robot ใหมมีฟงกชันการตั้งกําหนดการ 24 ชั่วโมง
เพื่อใหคุณสามารถตั้งโปรแกรมการทําความสะอาดครั้งถัดไปได
24 ชั่วโมงลวงหนา

แบตเตอรี่ Lithium - Ion พลังแรงมีอายุการใชงานยาวนานยิ่งขึ้น
และใชเวลาชารจ ไฟนอยกวาแบตเตอรี่ทั่วไป เครื่องดูดฝุน
Robot ใหมทํางานไดนานถึง 120 นาที
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รายละเอียดเฉพาะ
ระบบตรวจจับอัจฉริยะ: 18 เซนเซอร
ขามพื้นตางระดับ:
17 มม.
โหมดการทําความสะอาด: 4

เปยมประสิทธิภาพ
ประเภทแบตเตอรี่: Li-Ion
แรงดันแบตเตอรี่: 12.8 V
เวลาในการชารจ: 4 ชั่วโมง
เวลาในการใชงาน: 120 นาที
ระดับพลังเสียง: 58 dB

การออกแบบ
การออกแบบ: ตัวตรวจจับบันได
สี: ทองแดงสวาง

การใชงาน
ไฟแสดงสถานะที่เ ก็บฝุนเต็ม: ใช
การตั้งกําหนดการ 24 ชั่วโมง: ใช
เซนเซอรจับฝุน: ใช
ประเภทพื้น: พื้นแข็ง
ระบบตรวจจับอัจฉริยะ: 18 เซนเซอร
ขามพื้นตางระดับ:

การกรอง
ความจุฝุน: 0.30 ลิตร
แผนกรอง: แผนกรอง 3M
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หัวดูดและอุปกรณเ สริม
พรอมอุปกรณเ สริมในกลอง: อะแดปเตอรไฟ AC, แปรงดาน
ขาง
หัวดูดขนาดมาตรฐาน: หัวดูด TriActive ขนาด XL
อุปกรณเ สริมอื่น: 2 x แผนกรอง, รีโมทคอนโทรล, แทนวาง
ความยั่งยืน
ใชไฟขณะสแตนดบาย: 0.62 วัตต
นํ้าหนักและขนาด
ขนาดของผลิตภัณฑ (ยาว x กวาง x สูง): 60.1 x 330 มม.
นํ้าหนักของผลิตภัณฑ: 1.73 กก.

* จากการทดสอบการครอบคลุม IEC เมื่อเปรียบเทียบกับ Philips FC8800

