Roomba

®

Robotický vysávač

Na vašu domácnosť
reaguje v reálnom
čase
Pomocou navigácie PrecisionVision
dokáže robotický vysávač Roomba® j7
identifikovať a obísť prekážky, ako
sú napájacie káble či nehody vašich
domácich miláčikov. Vďaka tomu vždy
dokončí svoju prácu.

Čistota ako žiadna
iná
Urobiť dokonalý poriadok nie je žiadna
výzva vďaka 3-stupňovému systému
čistenia. Ten využíva dve gumené kefy
na rôzne povrchy, bočnú kefku
na zametanie okolo stien a 10x
výkonnejšie vysávanie*.

Nedovoľte, aby špina
skrížila vaše plány
Máte naponáhlo a pri odchode
z domu si všimnete omrvinky pod
kuchynským stolom? Stačí povedať
robotickému vysávaču Roomba® j7
cez aplikáciu iRobot Home alebo cez
hlasového asistenta**, že tam má
okamžite upratať. A hotovo.

j7

j7158

Funkcie robotického vysávača Roomba® j7

Stvorený do skutočných
domovov

Nastala budúcnosť
upratovania

Nedovoľte, aby špina
skrížila vaše plány

Vďaka navigácii PrecisionVision dokáže
robotický vysávač Roomba® j7 okamžite
identifikovať a obísť prekážky, ako sú nehody
vašich domácich miláčikov alebo nabíjacie
káble. Dokonca vám pošle fotku prekážky,
aby ste sa rozhodli, čo s ňou má v budúcnosti
urobiť. Napríklad, či ju má obísť alebo okolo
nej upratať. To všetko vďaka technológii
iRobot Genius.

Vďaka 3-stupňovému systému čistenia
bude váš domov vždy žiarivo čistý.
Dve gumené kefy na rôzne povrchy
si poradia so zvieracími chlpmi, bočná
kefka pozametá okolo stien a v kútoch
a 10x výkonnejšie vysávanie vsaje aj tie
najodolnejšie nečistoty a špinu.

Máte naponáhlo a pri odchode z domu
si všimnete omrvinky pod kuchynským
stolom? Stačí povedať robotickému
vysávaču Roomba® j7 cez aplikáciu iRobot
Home alebo cez hlasového asistenta**,
že tam má okamžite upratať. A hotovo.

Tak inteligentný, že
predvída nečistoty

Vie, kedy
začať vysávať

Vyhľadáva nečistoty

Robotický vysávač Roomba® j7 sa naučí
miestnosti a časy, kedy v nich obvykle
upratujete. Napríklad v kuchyni po raňajkách.
Na základe vašich zvyklostí navrhne
prispôsobené rozvrhy vysávania, ktoré
nenarušia vaše plány.

Robotický vysávač Roomba® j7
sa prispôsobí vašim neustále sa meniacim
plánom a uprace vtedy, keď ste práve
preč. Vďaka technológii iRobot Genius
začne vysávať hneď ako spozná, že ste
opustili svoju domácnosť.

Špecifikácie

Balenie

Výhradný dovozca iRobot pre SR:

Rozmery

33,8 x 33,9 x 8,7 cm

EAN kód

5060629987200

Hmotnosť

3,4 kg

44 x 37 x 35 cm

Doba nabíjania

120 minút

Rozmery balenia
VxHxŠ

Výdrž batérie
Typ batérie
Filter

Hmotnosť balenia 9,53 kg
90 minút**O krok pred špinou
Osvojí si vaše zvyky
pri upratovaní
a navrhne
Obsah
balenia
Líthium-iónová
personalizované odporúčania plánov. A myslí ®
Robotický
Roomba -j7
Vysokoúčinný
aj na užitočné veci,
ktoré byvysávač
vám ani nenapadli

napríklad častejšie
upratovanie
počas
obdobia
Nabíjacia
stanica
Home
Base™
Objem zásobníka 0,6 litra alergií alebo pĺznutia
zvierat.
Napájací kábel
Typ zásobníka
Umývateľný
1 extra filter
Maximálne pokrytie 185 m2
1 extra bočná kefka
Upratujte bez pohnutia prsta
Max. výška prahu
2 cm

Hlučnosť

Senzory Dirt Detect™ upozornia robotický
vysávač Roomba® j7 na viac znečistené
miesta. Strávi tak viac času čistením
týchto oblastí, až kým nebudú úplne čisté.

Robte to, čo robíte najradšej. Jednoducho pomocou

58 dB** aplikácie iRobot Home či hlasového asistenta
Google alebo Alexa povedzte robotu, že má
sa.

upratať.
A stane
*V porovnaní so systémom AeroVac™ robotov Roomba®
série 600.
**Zdroj: interné testovanie na koberci.
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