Naučí sa pôdorys
vašej domácnosti.
Vyhľadá nečistoty.
Sama sa vyprázdni.

i7+
+
+ automatické vyprázdnenie nečistôt

Uprace po sebe
Stanica Clean Base™ sama vyprázdni
zásobník robota, takže na vysávanie
môžete zabudnúť na celé týždne.

Vyberte si jednu
miestnosť alebo všetky

Pozbiera, vysaje,
vyfiltruje do čista

Naučí sa pôdorys vašej domácnosti
a rozpoznať kuchyňu od obývačky.
Získate tak úplnú kontrolu nad tým,
v ktorých miestnostiach bude
vysávať a kedy.

Prémiový 3-stupňový systém čistenia
využíva dve gumené kefy na rôzne
povrchy a prináša až 10-krát vyšší
výkon vysávania* na vyčistenie
usadenej špiny, nečistôt a zvieracích
chlpov z každej podlahy.

*V porovnaní s AeroVac™ systémom Roomba® série 600

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

ROOMBA® i7+ (7556)
Rozmery 33,5 x 9,3 cm
Hmotnosť 3,4 kg
Doba nabíjania 90 minút
Výdrž batérie 75 minút**

Funkcie robota Roomba® i7+:
Kompatibilná so stanicou na automatické
vyprázdnenie nečistôt Clean Base™
Automaticky vyprázdni zásobník robota
do uzavretého vrecka, do ktorého sa zmestia
nečistoty, prach a chlpy z až 30 plných
zásobníkov, takže na vysávanie môžete
zabudnúť na celé týždne.

Typ batérie Líthium-iónová
Filter Vysokoúčinný
Objem zásobníka 0,6 litra
Typ zásobníka Umývateľný
Maximálne pokrytie 185m2
Maximálna výška
2 cm
prahu
Hlučnosť 62 dB**

Vyberte si jednu miestnosť – alebo všetky
Naučí sa pôdorys vašej domácnosti a rozpoznať
kuchyňu od obývačky. Získate tak úplnú kontrolu
nad tým, v ktorých miestnostiach bude vysávať
a kedy.

Balenie
EAN kód 5060359289742
Rozmery balenia
42 x 40 x 50 cm
VxHxŠ
Hmotnosť balenia 11,3 kg

Výkonné vysávanie
Prináša až 10-krát vyšší výkon vysávania*
na vyčistenie usadenej špiny, nečistôt
a zvieracích chlpov z podlahy.

Obsah balenia
Robotický vysávač Roomba® i7
Clean Base™ nabíjacia
a vyprázdňovacia stanica

Dve gumené kefy na rôzne povrchy
Dve gumené kefy určené na vysávanie všetkých
typov povrchov sú špeciálne navrhnuté tak, aby
priľnuli k rôznym povrchom podláh a odstránili
všetko, od jemného prachu až po veľké nečistoty.

Sieťový kábel
2 náhradné vrecká pre stanicu
Virtuálna stena Dual Mode Virtual Wall®
(2 alkalické AA batérie pribalené)
1 extra filter
1 extra bočná kefka

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

*V porovnaní s AeroVac™ systémom Roomba® série 600
**Zdroj: interné testovanie na koberci.
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Výhradný dovozca iRobot pre SR:
Vysokoúčinný filter

PLAY Electronics, s. r. o.

Vysokoúčinný filter je vyrobený zo špeciálneho
materiálu, ktorý zachytí až 99 % plesní, peľu,
roztočov a psích a mačacích alergénov.
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