Nastavuje štandard
robotického vysávania,
pripojenie na WiFi®

Roomba® 676

Šikovná

Jednoduchá

Dôkladná

Pomocou systému navigácie iAdapt®
a sady senzorov dokáže Roomba® sama
povysávať miestnosť, okolo prekážok,
pod nábytkom a vysáva aj pozdĺž stien,
pričom nespadne zo schodov a iných
vyvýšených miest.

Pomocou aplikácie iRobot HOME
vysávajte alebo Roombu programujte
- kedykoľvek a kdekoľvek.* Alebo len
stlačte CLEAN na robote.

Trojstupňový systém čistenia kombinuje
dve kefy určené na vysávanie všetkých
povrchov, špeciálne navrhnutú bočnú
kefku na čistenie kútov a účinné vysávanie, ktoré si poradí so všetkým na vašich
kobercoch a podlahách - od malých
čiastočiek až po veľkú špinu.

* N
 iektoré funkcie sú dostupné len prostredníctvom
aplikácie iRobot HOME.

Robotické vysávače Roomba® vám pomôžu
bojovať proti každodennej špine.
Šikovná:

 ama sa orientuje v miestnosti plnej nábytku
S
a povysáva aj pod ním.

Jednoduchá: Stačí zatlačiť tlačidlo CLEAN.
Dôkladná: 	Trojstupňový systém čistenia odstráni všetko
na vašej podlahe – od malých čiastočiek
až po veľkú špinu.

ŠPECIFIKÁCIE
Roomba® 676
Rozmery 33,5 x 9,3 cm
Hmotnosť 3,0 kg
Doba nabíjania 3 hodiny
Výdrž batérie až 60 minút*
Typ batérie Lithium Ion
Filter AeroVacTM
Objem zásobníka 0,6 litra
Maximálna výška
1,6 cm
prahu

Špeciálne funkcie Roomba® 676:
Inteligentný systém navigácie
iAdapt®
 V
ďaka kompaktnému dizajnu
povysáva pod nábytkom a okolo neho
 V
yhýba sa schodom a iným
vyvýšeným miestam

Hlučnosť 60 dB**

Balenie
EAN kód 5060359287236
Rozmery balenia
40 x 45 x 13 cm
VxHxŠ
Hmotnosť balenia 5,0 kg

Aplikácia iRobot HOME:
 P
ripojte sa a vysávajte, nech ste
kdekoľvek

Obsah balenia

 N
astavte plán vysávania až 7-krát
týždenne

iRobot® Roomba® 676

 Z
obrazovanie stavu a štatistika
upratovania

Nabíjacia stanica Home BaseTM
Sieťový kábel

 P
odpora prostredníctvom aplikácie

Patentovaný 3-stupňový
systém čistenia
 B
očná kefka na čistenie pozdĺž stien
a zametanie nečistoty z kútov
 D
ve hlavné kefy určené na vysávanie
všetkých povrchov odstránia špinu,
prach a vlasy z kobercov a podláh
 V
ysávač vysaje prach, špinu a odpad

*Testované v laboratóriu iRobot Home Test Lab na pevných
podlahách. Výdrž batérie sa môže líšiť.
**Zdroj: interné testovanie na koberci.
© 2018 iRobot Corporation. Všetky práva vyhradené. iRobot,
Roomba a iAdapt sú registrované ochranné známky spoločnosti
iRobot Corporation. AeroVac a Virtual Wall sú registrované známky
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