
Čistota, ktorú vidíte  
a cítite, každý deň
Náš prémiový 3-stupňový systém  
čistenia vás zbaví nečistôt, ktoré  
vidíte – a prachu, ktorý nevidíte.

Šikovnejšia ako  
priemerné vysávače
Sama sa orientuje po celej ploche 
domácnosti a automaticky sa dobije, 
aby mohla pokračovať a povysávať 
všetky miestnosti.

Kompatibilná  
s technológiou
Imprint™ Link
Keď Roomba® série 900 ukončí  
vysávanie, povie robotickému  
mopu Braava jet® m6, že môže  
začať mopovať.

Dôkladne povysáva podlahy  
v celej vašej domácnosti.

976



Za 25 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® 976:

Špecifikácie

Spraví za vás špinavú prácu

Náš prémiový 3-stupňový systém čistenia využíva 
dve gumené kefy na rôzne povrchy a výkonné 
vysávanie s až 5-krát vyšším sacím výkonom*  
na vyčistenie usadenej špiny, nečistôt a zvieracích 
chlpov zo všetkých typov pevných podláh a kobercov.

Vizuálna navigácia a vysávanie celej plochy 
domácnosti

Navigačná technológia vSLAM® využíva kameru, 
pomocou ktorej zhromažďuje vyše 230 400 
dátových bodov každú sekundu. Na základe nich 
si vytvorí presnú mapu a dokáže povysávať celú 
plochu vašej domácnosti.

Ešte lepšie, keď spolupracujú

Svoj robotický vysávač Roomba® série 900  
môžete teraz spárovať s robotickým mopom  
Braava jet® m6, aby sa mopovanie automaticky 
spustilo po dokončení vysávania.

Dve gumené kefy v dokonalej súhre

Jedinečné gumené kefy sa okamžite prispôsobia 
každému povrchu a dokonale vyčistia koberce  
aj pevné podlahy.

Čisto aj v kútoch a pozdĺž stien

Bočná kefka so sklonom 27° bola špeciálne 
navrhnutá tak, aby zmietla všetky nečistoty pozdĺž 
stien a z kútov do dráhy čistenia, kde ich vzápätí 
Roomba® vsaje.

©2020 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. 
Všetky práva vyhradené. iRobot, Roomba a vSLAM sú registrované 
ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. Imprint je 
ochranná známka spoločnosti iRobot Corporation.

ROOMBA® 976

Rozmery 35 x 9,1 cm

Hmotnosť 3,9 kg

Doba nabíjania 2 hodiny

Výdrž batérie až 75 minút**

Typ batérie Líthium-iónová

Filter Vysokoúčinný

Objem zásobníka 0,6 litra

Maximálne pokrytie až 185m2

Maximálna výška 
prahu 1,6 cm

Hlučnosť 68 dB**

Obsah balenia

Robotický vysávač Roomba® 976 

Nabíjacia stanica Home BaseTM

Sieťový kábel

Balenie

EAN kód 5060629983448

Rozmery balenia
V x H x Š

41,9 x 13,4 x 50,8 cm

Hmotnosť balenia 5,6 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

**Zdroj: interné testovanie na koberci.


