Pripravený pre výkonné
vysávanie nečistôt.

e5

Výkonné vysávanie
nečistôt pre hlbšie
čistenie

Inteligentne sa
pohybuje po celej
miestnosti

Používa 5x silnejšie vysávanie*
na čistenie hlboko usadených
nečistôt, špiny a srsti domácich
zvierat z vašich podláh.

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

*v porovnaní s AeroVac™ systémom Roomba® série 600

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

Špecifikácie
Za 25 rokov skúseností a neustáleho
vývoja v robotike, iRobot® zdokonalil
robotický vysávač Roomba®
tak, aby dôkladne čistil podlahy
v domácnostiach po celom svete.

ROOMBA ® e5
Rozmery 33,5 x 9,3 cm
Hmotnosť 3,6 kg
Doba nabíjania 3 hodiny
Výdrž batérie 90 minút**

Roomba® e5 zahŕňa:
Výkonné vysávanie
AŽ
DO

5x

silnejšie
vysávanie

Prináša 5x silnejšie vysávanie* pre zlepšený zber
nečistôt.

Typ batérie Líthium-iónová
Filter Vysokoúčinný
Objem zásobníka 0,6 litra
Typ zásobníka Umývateľný
Maximálna výška
2 cm
prahu
Hlučnosť 58 dB***

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.

Balenie
EAN kód 5060359289131
Rozmery balenia
13 x 41 x 51 cm
VxHxŠ
Hmotnosť balenia 5,2 kg

Obsah balenia
Dve gumené kefy na rôzne povrchy
Dve gumové kefy určené na vysávanie všetkých
typov povrchov sú špeciálne navrhnuté tak, aby
priľnuli k rôznym povrchom podláh a pomohli vám
dosiahnuť dôkladne čisté podlahy.

Čistota, ktorú vidíte a cítite, každý deň

Robotický vysávač Roomba® e5
Nabíjacia stanica Home BaseTM
Sieťový kábel
Virtuálna stena Dual Mode Virtual Wall®
(2 alkalické AA batérie pribalené)
1 extra filter

3-stupňový systém čistenia si poradí so všetkým,
od malých čiastočiek až po veľké nečistoty,
na vašich kobercoch a pevných podlahách.

Čistite na maximum
Špeciálne navrhnutá bočná kefka na
zametanie okolo stien pozametá nečistoty
pozdĺž stien a rohov.

*V porovnaní s AeroVac™ systémom Roomba® série 600
**Testované na pevných podlahách.
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