
Výkonné vysávanie
Pomocou hlavnej kefy v tvare V  
a výkonného vysávania povysáva 
prach, špinu aj väčšie nečistoty  
z pevných podláh a kobercov.  
Bočné kefky vymetajú nečistoty  
a prach pozdĺž stien a v kútoch.

Čisté a svieže podlahy 
každý deň
Systém mopovania používa špeciálne 
utkanú podložku z mikrovlákna.  
Prispôsobte si čistenie vďaka trom  
režimom mopovania.

Uprace za vás, aby ste 
mohli žiť naplno
Osvojí si vaše zvyky pri upratovaní  
a poskytne prispôsobené odporúčania 
plánov. A odporučí vám aj užitočné 
veci, ktoré by vám ani nenapadli – 
napríklad častejšie upratovanie počas 
obdobia alergií alebo pĺznutia zvierat.

Čisté a svieže podlahy  
každý deň.



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 Combo™:
Výkonné vysávanie

Pomocou hlavnej kefy v tvare V a výkonného 
vysávania povysáva prach, špinu aj väčšie nečistoty 
z pevných podláh a kobercov. Bočné kefky vymetajú 
nečistoty a prach pozdĺž stien a v kútoch.

Čisté a svieže podlahy každý deň

Vďaka trom režimom mopovania si môžete 
upratovanie prispôsobiť svojim potrebám. 
Dávkovanie vody ovláda elektronické čerpadlo, 
ktoré zabezpečuje konštantnú úroveň vlhkosti 
podložky počas upratovania.

O krok pred špinou

V spojení s aplikáciou iRobot Home si osvojí vaše 
zvyky pri upratovaní a poskytne prispôsobené 
odporúčania plánov. A odporučí vám aj užitočné 
veci, ktoré by vám ani nenapadli – napríklad 
častejšie upratovanie počas obdobia alergií alebo 
pĺznutia zvierat.

Upratujte bez toho, že by ste museli  
čo i len prstom pohnúť

Robte to, čomu sa venujete najradšej. Jednoducho 
pomocou aplikácie iRobot či hlasového asistenta 
Google alebo Alexa povedzte robotu, že má 
upratať.

Pohybuje sa lineárne a logicky

Upratuje v lineárnych a logických trasách a používa 
najmodernejšie senzory sledovania podlahy na 
orientáciu na kobercoch aj pevných podlahách.
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ROOMBA Combo™ (1118)

Rozmery 35,1 x 35,6 x 8,2 cm

Hmotnosť 3,21 kg

Doba nabíjania max. 4 hodiny

Výdrž batérie 110 minút

Typ batérie NiMH, 3000 mAh

Filter Vysokoúčinný

Objem zásobníka 0,45 litra

Objem nádržky  
na vodu 0,3 litra

Typ zásobníka Umývateľný

Hlučnosť 64 dB*

Obsah balenia

Robotický vysávač a mop  
Roomba Combo™ 

Nabíjacia stanica Home Base™  
so sieťovým káblom

1 extra mopovacia handrička 
 z mikrovlákna

1 extra set bočných kefiek

1 extra filter

Balenie

EAN kód 5060629984995

Rozmery balenia
V x H x Š 50 x 41 x 14 cm

Hmotnosť balenia 5,46 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 

*Zdroj: interné testovanie na koberci.


