
ROBOT ODKURZAJĄCY 
model: I6

Marzy  ci  się  czasem,  żeby  ktoś  posprzątał  za  Ciebie  mieszkanie?  Żeby  kurz
z podłogi znikał sam, a kafelki czyściły się w mgnieniu oka? Brzmi nierealnie, ale... to
możliwe!  Dzięki  automatycznemu  robotowi  3w1,  który  sam odkurza,  wyciera
i osusza podłogi.

Używając  inteligentnego  odkurzacza możesz  wybrać  jeden  z  kilku  trybów
sprzątania:  automatyczne,  po  obwodzie  pomieszczenia  lub  pojedynczego  pokoju.
Możesz też ograniczyć powierzchnię, którą chcesz wyczyścić - wystarczy rozłożyć na
podłodze specjalną taśmę magnetyczną, która jest dołączona do zestawu. Od ciebie
zależy,  czy  robot  będzie  odkurzał,  czy  na  mokro  wytrze  podłogi.  Gdy  robot
skończy pracę, sam podjedzie do stacji  i  naładuje się, by być gotowy,  kiedy tylko
będziesz go potrzebował.

Ten samosprzątający sprzęt podaruje ci nie tylko wygodę, ale i cenny czas,
który możesz poświęcić rodzinie lub na inne przyjemności.

Zestaw zawiera: 2 szczotki boczne, stację ładowania z zasilaczem, pilot, szczotkę,
2 filtry,  zbiornik  na  wodę,  ściereczkę  z  mikrofibry,  taśmę  magnetyczna  2  m,
śrubokręt.

ZALETY:

- pracuje automatycznie
- czujniki ostrzegające przed przeszkodami
- obrotowe szczotki do dokładnego sprzątania wokół ścian i  mebli
- cicha praca
- wybór godziny rozpoczęcia sprzątania
- automatyczne tryby sprzątania i ładowanie
- górna obudowa z wytrzymałego szkła
- do wszystkich powierzchni: dywanów, wykładzin, linoleum, drewna...

DANE TECHNICZNE:

ODKURZACZ:
- napięcie zasilania: 3 V
- zasięg: ok. 120 m2
- akumulator: Li-Ion 2600 mAh
- moc: 24 W
- poziom hałasu: < 67 dB
- zdalne sterowanie: ISM pasmo 2,4 GHz



- wymiary: 32 cm (średnica), 8 cm (wysokość)
- waga: 4,6 kg
- objętość zbiornika na śmieci: 450 ml
- czas pracy: ok. 90-120 min.

PILOT:
- napięcie zasilania: 3 V
- waga: 0,055 kg
- baterie: 2 baterie AAA 1,5 V
- zasięg: ok. 7 m 
- wymiary: 12,5 x 4,7 cm
- zdalne sterowanie: ISM pasmo 2,4 GHz

STACJA ŁADUJĄCA: 
- napięcie ładowania: 19 v / 600 M
- wymiary: 17 x 13,5 x 8,2 cm
- waga: 0,23 kg

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę użyć robota do zbierania z podłogi rozlanej wody?

Odkurzacz nie nadaje się do zbierania wody i innych płynów.

Jak czyścić odkurzacz?

Zaleca się regularne czyszczenie odkurzacza. Ze szczotek i  z kółka przedniego

należy regularnie usuwać włosy i inne zanieczyszczenia. Czujniki należy przecierać

mokrą szmatką. 

Jak długo ładuje się odkurzacz?

Odkurzacz ładuje się ok. 5 h.


