
Šikovná
Vďaka kompaktným rozmerom  
a inteligentnej navigácii čistí Braava jet™ 
podlahy dôkladne, a to aj na ťažko  
dostupných miestach.

*Testované v režime mokrého mopovania na zaschnutých 
škvrnách od kávy a sladených nealko nápojov.

Jednoduchá
Založte jednorazovú čistiacu podložku  
a zatlačte tlačidlo CLEAN; Braava jet™ 
automaticky spustí režim čistenia  
podľa založenej podložky. Na výber  
je mokré mopovanie, vlhké zametanie  
a suché zametanie.

Dôkladná
Nečistoty a škvrny* sa vďaka rozprášenej 
vode a vibrujúcej čistiacej hlave uvoľnia  
a sú zachytené v Braava jet™ čistiacej 
podložke.

Robotický mop určený  
na mopovanie kuchýň, kúpeľní  
a menších miestností

Braava jet™ 240



Čistí všetky typy pevných podláh vrátane dreva, laminátu, 
dlažby a kameňa.
Až 25m2 v režime vlhkého/suchého zametania a až 20 m2 v režime mokrého mopovania*

Nový robotický mop iRobot Braava jet™pracuje  
s jednorazovými čistiacimi podložkami, ktoré zabezpečia  
čistotu vašich podláh.

Špeciálne funkcie Braava jet™:

ŠPECIFIKÁCIE

Dostane sa aj na ťažko dostupné miesta
	Pomocou efektívneho a systematického  
 pohybu Braava jet™ mopuje a zametá  
 kuchyne, kúpeľne a iné menšie   
 miestnosti.
	Čistí na ťažko dostupných miestach,  
 pod a okolo toalety, v kútoch  
 a pod nábytkom.
	Opatrne čistí okolo nábytku, stien  
 a ostatného zariadenia.

Automaticky čistí na základe vašich potrieb

	Braava jet™ podľa založenej čistiacej  
 podložky automaticky zvolí správny  
 režim čistenia.

	Možnosť vytvoriť neviditeľnú bariéru  
 pre čistenie miestností bez dverí.

	Podložky uvoľníte a zahodíte stlačením  
 tlačidla, bez dotyku so špinou  
 a nečistotami.
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Poradí si so špinou a škvrnami na pevných 
podlahách**
	Rozprášená voda† uvoľní a vibrujúca  
 čistiaca hlava† jemne vydrhne nečistoty  
 a škvrny.
	Voda nebude rozprášená na nábytok  
 alebo steny.
	Navrhnutá na mopovanie a zametanie  
 všetkých typov pevných podláh,  
 vrátane dreva, laminátu, dlažby  
 a kameňa.‡ 

Braava jet™ 240

Rozmery 17 x 17,8 x 8,4 cm

Hmotnosť 1,2 kg

Doba nabíjania 2 hodiny

Výdrž batérie až 2 hodiny*

Typ batérie Lithium Ion

Max. pokrytie v jed-
nom čistiacom cykle

Režim vlhkého  
a suchého zametania až 25 m2

Režim mokrého  
mopovania až 20 m2

Hlučnosť 0 dB (v režime  
suchého zametania)

Obsah balenia

iRobot Braava jet™ 240

Lithium Ion batéria

Nabíjačka batérie

2 podložky na mokré mopovanie

2 podložky na vlhké zametanie

2 podložky na suché zametanie

Balenie

EAN kód 5060359283689

Rozmery balenia
V x H x Š 28,5 x 24 x 10 cm

Hmotnosť balenia 1,9 kg

Výhradný dovozca iRobot pre SR: 

PLAY Electronics, s. r. o. 
Kragujevská 19  
010 01 Žilina 
e-mail: info@irobot.sk 
infolinka: 0900 111 151 

*Testované na ploche s 25% podielom nábytku, kobercov  
a iných predmetov.

**Testované v režime mokrého mopovania na zaschnutých 
škvrnách od kávy a sladených nealko nápojov.

† Presné rozprašovanie vody a vibrujúca čistiaca hlava sa používajú 
len v režimoch mokrého mopovania a vlhkého zametania.

‡ Pri čistení podláh vždy dodržujte inštrukcie na údržbu od výrobcu 
alebo dodávateľa podlahy.

Jednorazová 
podložka na
mokré mopovanie

Čistiaci prostriedok

Čistiaci prostriedok

Jednorazová
podložka na
vlhké zametanie

Jednorazová
podložka na
suché zametanie


