
Spoznajte silu  
výkonnej trysky
Presné rozprašovanie tryskou uvoľní 
špinu a škvrny* bez toho, aby  
namočilo nábytok, koberce alebo 
steny.

Jemne vydrhne podlahy
Vibrujúca čistiaca hlava jemne  
vydrhne podlahy smerom dopredu  
aj dozadu, rovnako ako to robíte vy.

Robotický mop 3 v 1
Vyberte si podložku na mokré  
mopovanie, vlhké zametanie alebo 
suché zametanie. Robot Braava jet® 
automaticky spustí správny režim  
čistenia podľa typu založenej  
podložky. K dispozícii sú aj prateľné 
podložky na mokré mopovanie.

Robotický mop určený
na čistenie kuchýň, kúpeľní

a menších miestností

250

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



Za 25 rokov skúseností a neustáleho  
vývoja v robotike, iRobot® zdokonalil  
robotické mopy Braava® tak, aby  
ste si mohli každý deň užívať čisté  
podlahy a svieži domov.

Funkcie robota Braava jet® 250:
Cielené rozprašovanie vody na odstránenie špiny 
a škvŕn*

Nastaviteľné presné rozprašovanie tryskou uvoľní 
špinu a lepkavé nečistoty bez ostriekania nábytku, 
kobercov alebo stien.

Jemne vydrhne podlahy
Vibrujúca čistiaca hlava jemne vydrhne  
podlahy smerom dopredu aj dozadu, rovnako  
ako to robíte vy.

Upratuje automaticky podľa aktuálnych potrieb

Vyberte si podložku na mokré mopovanie, vlhké 
zametanie alebo suché zametanie. Robot Braava 
jet® automaticky spustí správny režim čistenia podľa 
typu založenej podložky. K dispozícii sú aj prateľné 
podložky na mokré mopovanie.

Dostane sa aj na ťažko dostupné miesta

Vďaka kompaktným rozmerom a dizajnu 
umožňujúcemu dosiahnuť do kútov čistí podlahy 
skutočne dôkladne, a to aj na ťažko dostupných 
miestach, ako sú kúty a priestor pod nábytkom.

Jednoduché ako hračka

Nasaďte čistiacu podložku Braava jet®. Pridajte 
vodu. Jednoducho stlačte tlačidlo CLEAN.

Braava jet® vie, ako zatočiť so špinou

Braava jet® mopuje a zametá podľa efektívneho 
a lineárneho vzoru.

Čistenie pevných podláh môže byť hračka

Je navrhnutý na mopovanie a zametanie pevných 
podláh, ako sú drevené podlahy, dlažba a kameň.
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Braava jet® 250

Obsah balenia

Robotický mop Braava jet® 250

Batéria a nabíjačka batérie

Úvodná čistiaca súprava:
vzorka Braava jet™ čistiaceho prostriedku na 

pevné podlahy
2 podložky na mokré mopovanie
2 podložky na vlhké zametanie
2 podložky na suché zametanie

1 prateľná podložka na mokré mopovanie

Balenie

EAN kód 5060629981222

Rozmery balenia
V x H x Š

24,7 x 10,2 x 28,8 cm

Hmotnosť balenia 2,1 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 v režime mokrého mopovania na zaschnutých škvrnách 
od kávy a sladených nealko nápojov.

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

Rozmery 17 x 17,8 x 8,4 cm

Hmotnosť 1,2 kg

Doba nabíjania 2 hodiny

Výdrž batérie až 2 hodiny*

Typ batérie Líthium-iónová

Max. pokrytie v jed-
nom čistiacom cykle

Režim vlhkého  
a suchého zametania až 25 m2

Režim mokrého  
mopovania až 20 m2

Hlučnosť 40 dB (v režime  
suchého zametania)


