
Roomba® 966

Šikovná
Pomocou systému navigácie iAdapt® 2.0  
s vizuálnou lokalizáciou sa sama orientuje 
po celej ploche domácnosti a automaticky 
sa dobije, aby mohla pokračovať  
a povysávať všetky miestnosti.*

*Vysáva až 75 minút a pokiaľ je to potrebné, automaticky  
sa dobije a pokračuje.

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

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

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

Dôkladná
3-stupňový systém čistenia AeroForce® 
s Gen 2 motorom je 5-krát výkonnejší*, 
takmer bezúdržbový a dôkladne vysáva 
nielen pevné podlahy, ale aj koberce.

Dôkladne  
povysávané podlahy  

v celej vašej domácnosti.  
A to všetko stlačením  

jediného tlačidla.



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

Šikovná:  Sama sa orientuje v členitej domácnosti 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.

Špeciálne funkcie Roomba® 966:

ŠPECIFIKÁCIE

Vysávanie celej domácnosti:
Inteligentný systém navigácie iAdapt® 2.0  
v spojení s vizuálnou lokalizáciou 
pomocou kamery zabezpečuje,  
aby sa Roomba sama orientovala  
po ploche celej domácnosti, pamätala  
si svoju polohu a v prípade potreby  
sa dobila, aby pokračovala vo vysávaní 
všetkých miestností.

Aplikácia iRobot HOME:
Pomocou aplikácie iRobot HOME 
vysávate a programujete Roombu úplne 
jednoducho - kedykoľvek a kdekoľvek. 
Alebo iba zatlačte tlačidlo CLEAN  
na Roombe.
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Čistiaci systém AeroForce®:
Proti sebe rotujúce kefy odolné voči 
namotávaniu vlasov účinne zbierajú 
nečistoty a nevyžadujú takmer  
žiadnu údržbu. Vysokovýkonné 
vysávanie Airflow cez utesnený kanál 
prudko zvyšuje účinnosť odsávania 
prachu, nečistôt a alergénov.  
Vysoko efektívny motor je špeciálne 
navrhnutý na zabezpečenie 
maximálneho sacieho výkonu.

Roomba® 966

Rozmery 35 x 9,1 cm

Hmotnosť 3,9 kg

Doba nabíjania 2 hodiny

Výdrž batérie až 75 minút**

Typ batérie Lithium Ion

Filter Vysokoúčinný 
AeroForce®†

Objem zásobníka 0,6 litra

Maximálne pokrytie až 185 m2

Maximálna výška 
prahu 1,6 cm

Hlučnosť 68 dB*** 

Obsah balenia

iRobot® Roomba® 966

Nabíjacia stanica Home BaseTM

Sieťový kábel

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

1 extra filter

1 extra bočná kefka

Balenie

EAN kód 5060359284730

Rozmery balenia
V x H x Š 52,1 x 41,9 x 13,3 cm

Hmotnosť balenia 6,1 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 

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

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

***Zdroj: interné testovanie na koberci.

† Použitý vysokoúčinný AeroForce® filter zachytí až 99% alergénov, 
peľu a čiastočiek väčších ako 10 mikrometrov.


