
ROOMBA® 605

Dokonale povysávané podlahy 
na zatlačenie jediného tlačidla

Vaše podlahy budú bez akejkoľvek námahy  
dôkladne povysávané.

Dôkladné vysávanie
Pomocou technológie AeroVac™ efektívne 
vysáva prach, dlhé vlasy a zvieracie chlpy.

Inteligentná navigácia
Pomocou inteligentného systému navigácie 
iAdapt® sama povysáva celú miestnosť.

Ďalšie vlastnosti
Vysokokapacitný zásobník na nečistoty   
AeroVac™ nie je potrebné tak často vysýpať.



Robotický vysávač Roomba®, ktorý udrží  
každodenný prach a nečistoty pod kontrolou.

Šikovná:  Využíva technológiu navigácie iAdapt®, ktorá  
 pomocou 40 senzorov monitoruje upratovaný  
 priestor viac než 67-krát za sekundu a pre  
 dosiahnutie maximálneho pokrytia miestnosti  
 využíva viac než 40 druhov rôznych pohybov.

Jednoduchá:  Stačí zatlačiť tlačidlo CLEAN a Roomba®  
 začne s ťažkou prácou.

Dôkladná:  Pomocou technológie AeroVac™ a unikátnej  
 konštrukcii kief efektívne vysáva prach, dlhé  
 vlasy a zvieracie chlpy. AeroVac™ maximalizuje  
 prúdenie vzduchu cez čistiace kefy a všetky  
 nečistoty sú umiestňované do vysokokapacitného  
 zásobníka.

Špeciálne funkcie Roomba® 605:

ŠPECIFIKÁCIE

Vymedzenie upratovaného priestoru:
Pomocou virtuálnej steny Virtual Wall® (nie je 
súčasťou balenia) zostane v priestoroch, ktoré 
vysávať chcete a vyhne sa tým, ktoré vysávať 
nechcete. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov 
je potrebné vyčleniť na vysávanie vždy iba jednu 
miestnosť.

Vhodná do každej domácnosti:
Dokonale zvládne vysávanie kobercov, 
laminátových a drevených podláh, dlaždíc  
a linolea a to aj v úzkych priestoroch, pod  
či okolo nábytku a pozdĺž stien. Jednotlivé časti 
miestnosti prechádza viackrát a aktívne pritom 
vyhľadáva viac znečistené miesta, ktorým  
sa intenzívnejšie venuje. Dokonale upratuje  
aj členité miestnosti s množstvom nábytku,  
ktorý nepoškodí.
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Jednoduchá obsluha:
Jednoducho zatlačte tlačidlo CLEAN a Roomba® 
začne vysávať. Vysáva aj na ťažko dostupných 
miestach (napr. pod posteľou) a za záclonami  
a závesmi. Bočnou kefkou dôkladne vymetá prach 
okolo stien, nábytku a v kútoch. Pri svojej práci 
nespadne zo schodov a nezamotá sa do voľne 
ležiacich káblov.

Technológia AeroVac™:
Unikátna konštrukcia kief zabraňuje nadmernému 
namotávaniu vlasov a vysokokapacitný zásobník 
na nečistoty AeroVac™ nie je potrebné tak často 
vysýpať. A nakoniec, po upratovaní sa úplne sama 
vráti na nabíjaciu stanicu Home Base™ a dobije sa.

Roomba® 605

Rozmery 34 x 9,2 cm

Hmotnosť 3,6 kg

Doba nabíjania 3 hodiny

Filter AeroVac™

Výdrž batérie až 60 minút*

Objem zásobníka 0,5 litra

Maximálna výška 
prahu 1,6 cm

Hlučnosť 60 dB** 

Obsah balenia

iRobot® Roomba® 605

Nabíjacia stanica Home Base®

Sieťový kábel

Balenie

EAN kód 5060359283405

Rozmery balenia
V x H x Š 40 x 13 x 45 cm

Hmotnosť balenia 4,9 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 v laboratóriu iRobot Home Test Lab na pevných 
podlahách. Výdrž batérie sa môže líšiť.

**Zdroj: interné testovanie na koberci.


