Vyšší výkon, ideálny
na vysávanie zvieracích
chlpov, pripojenie na Wi-Fi®.

Roomba® 895

Šikovná

Jednoduchá

Dôkladná

Pomocou systému navigácie iAdapt®
dokáže Roomba® povysávať celú miestnosť, pod nábytkom, okolo prekážok a aj
pozdĺž stien.

Pomocou aplikácie iRobot HOME
vysávajte alebo Roombu programujte
- kedykoľvek a kdekoľvek*. Alebo iba
zatlačte tlačidlo CLEAN na Roombe.

3-stupňový systém čistenia AeroForce®
je 5-krát výkonnejší*, takmer bezúdržbový
a dôkladne vysáva nielen pevné podlahy,
ale aj koberce.

*Niektoré nastavenia vysávania sú dostupné iba cez aplikáciu
iRobot HOME.

*V porovnaní s AeroVac™ systémom Roomba® série 600 a 700.

Všetky modely robotických vysávačov Roomba®
vám pomáhajú s každodenným neporiadkom.
Šikovná:

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

Jednoduchá: Stačí zatlačiť tlačidlo CLEAN.
Dôkladná:

Pomocou 3-stupňového systému čistenia
a bočnej kefky hravo povysáva prach, vlasy,
zvieracie chlpy, ale aj väčšie nečistoty
ako napríklad rozsypané cereálie.

ŠPECIFIKÁCIE
Roomba® 895
Rozmery 35,3 x 9,2 cm
Hmotnosť 3,8 kg
Doba nabíjania 2 hodiny
Výdrž batérie 60 minút**
Typ batérie Lithium Ion
Filter

Vysokoúčinný
AeroForce® filter

Objem zásobníka 0,6 litra

Špeciálne funkcie Roomba® 895:
Inteligentný systém navigácie
iAdapt®:
 V
ďaka kompaktnému dizajnu
povysáva pod nábytkom a okolo neho
 V
yhýba sa schodom a iným vyvýšeným
miestam
 V
ďaka funkcii Dirt Detect™
sa intenzívne venuje viac
znečisteným miestam

Maximálna výška
1,6 cm
prahu
Hlučnosť 58 dB***

Balenie
EAN kód 5060359286314
Rozmery balenia
47,5 x 42 x 14 cm
VxHxŠ
Hmotnosť balenia 6,3 kg

Aplikácia iRobot HOME:
 P
ripojte sa a vysávajte, nech ste
kdekoľvek
 N
astavte plán vysávania až 7-krát
týždenne
 Z
obrazovanie stavu a štatistika
upratovania

Obsah balenia
iRobot® Roomba® 895
Nabíjacia stanica Home BaseTM
Sieťový kábel

 P
odpora prostredníctvom aplikácie

Virtuálna stena Dual Mode Virtual Wall®
(2 alkalické AA batérie pribalené)

Patentovaný 3-stupňový
systém čistenia AeroForce®:

1 extra filter

 S
ací výkon zvýšený až 5-násobne*
 V
ymetá nečistoty okolo stien a v
kútoch

*V porovnaní s AeroVac™ systémom Roomba® série 600 a 700.

 Ľ
ahšia údržba AeroForce® kief, ktoré
sú odolné voči namotávaniu vlasov

***Zdroj: interné testovanie na koberci.

**Testované v laboratóriu iRobot Home Test Lab na pevných
podlahách. Výdrž batérie sa môže líšiť.
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