
Uvoľní a povysáva  
nečistoty
3-stupňový systém čistenia používa 
dve kefy na rôzne povrchy, špeciálne 
navrhnutú bočnú kefku na zametanie 
pozdĺž stien a výkonné vysávanie, aby 
vaše podlahy, ale aj koberce zbavil 
všetkej špiny - od jemného prachu až 
po veľké nečistoty.

Inteligentne sa 
pohybuje po celej 
miestnosti
Pomocou sady inteligentných senzo-
rov vykoná robotický vysávač Roomba® 
vyše 60 rozhodnutí za sekundu, vďaka 
čomu sa prispôsobí vašej domácnosti 
a dokonale vyčistí podlahy.

Technológia Dirt 
Detect™
Senzory Dirt Detect™ upozornia ro-
botický vysávač Roomba® na väčšie 
množstvo znečistenia, napríklad v 
oblastiach vašej domácnosti s vyso-
kou premávkou, na ktoré sa zameria, 
až kým nie sú úplne čisté.

Vysoký výkon,
pripojenie na Wi-Fi®

698



Za 30 rokov skúseností a neustáleho  
vývoja v robotike, iRobot® zdokonalil  
robotický vysávač Roomba® tak,  
aby dôkladne čistil podlahy  
v domácnostiach po celom svete.

Funkcie robota Roomba® 698:

Špecifikácie

Uvoľní a povysáva nečistoty z pevných podláh  
aj kobercov

Vďaka 3-stupňovému systému čistenia vás zbaví 
všetkých nečistôt – od jemného prachu až po veľké 
nečistoty na pevných podlahách a aj kobercoch.

Dve kefy na rôzne povrchy

Kefy na rôzne povrchy si poradia so všetkými  
druhmi nečistôt, či sú na pevnej podlahe alebo 
koberci. Jedná kefa nečistoty uvoľní a druhá  
ich nadvihne, aby sa následne vsali.

Dokonale čisté rohy a kúty

Špeciálne navrhnutá bočná kefka na zametanie 
pozdĺž stien a okolo nábytku pozametá nečistoty 
pri stenách a v kútoch.

Inteligentne sa pohybuje po celej miestnosti

Kompletná sada inteligentných senzorov naviguje 
robot pod a okolo nábytku, aby boli vaše podlahy 
dôkladne vyčistené.

Technológia Dirt Detect™

Robot vyhľadá a zameria sa na oblasti s väčším 
množstvom znečistenia, až kým nie sú úplne čisté.

Upratovanie a plánovanie, nech ste kdekoľvek

Pomocou aplikácie iRobot HOME môžete ovládať 
a plánovať vysávanie, nech ste kdekoľvek. Dokonca 
ho môžete ovládať hlasom pomocou asistentov 
Amazon Alexa a Google Assistant.
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ROOMBA® 698

Rozmery 33 x 9,4 cm

Hmotnosť 3,55 kg

Doba nabíjania 3 hodiny

Výdrž batérie až 60 minút*

Typ batérie Líthium-iónová

Filter AeroVac™

Objem zásobníka 0,6 litra

Maximálna výška 
prahu 1,6 cm

Hlučnosť 65 dB**

Obsah balenia

Robotický vysávač Roomba® 698 

Nabíjacia stanica Home BaseTM

Sieťový kábel

Balenie

EAN kód 5060629983905

Rozmery balenia
V x H x Š 42 x 14 x 47,5 cm

Hmotnosť balenia 5,5 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.


