Povysáva v kútoch.
Pozdĺž stien.
A aj detaily
medzi nimi.

s9+
+ automatická vyprázdňovacia stanica

Pritisne sa k stenám
a dostane sa do
každého kúta
Technológia PerfectEdge®
s pokročilými senzormi a špeciálne
navrhnutá kútová kefka zaručujú
dokonalé upratanie každého detailu.

Výkonné čistenie
do hĺbky
Až 40-krát vyšší výkon vysávania
v kombinácii s technológiou
PerfectEdge® pre doteraz
najdôkladnejšie vysávanie*.

*V porovnaní s robotmi Roomba® 981, e5 a i7

Uprace po sebe
Postará sa o upratovanie od začiatku
až do úplného konca - stanica Clean
Base™ sama vyprázdni zásobník
robota, takže na vysávanie môžete
zabudnúť na celé týždne.

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.

Funkcie robota Roomba® s9+:
Technológia PerfectEdge™
Technológia PerfectEdge™ odstráni nečistoty úplne
všade. Vďaka tvaru robota navrhnutému na čistenie
kútov a kútovej kefke so špeciálnym sklonom štetín,
ktorá dosiahne do všetkých zákutí každej miestnosti.
Pokročilé senzory neustále skenujú priestor pred
robotom a pomáhajú mu pritisnúť sa k stenám
a dosiahnuť hlboko do kútov.
Doteraz najdôkladnejšie vysávanie*
Prémiový 3-stupňový systém čistenia využíva dve,
o 30% širšie* gumené kefy na rôzne povrchy. Prináša
až 40-krát vyšší výkon vysávania** na vyčistenie
usadenej špiny, nečistôt a zvieracích chlpov z
každého typu podlahy.

ROOMBA® s9+ (9558)
Rozmery 33,5 x 9,3 cm
Hmotnosť 8,1 kg
Doba nabíjania 120 minút
Výdrž batérie

120 minút v režime
tichého vysávania

Typ batérie Líthium-iónová
Filter Vysokoúčinný
Objem zásobníka 0,55 litra
Typ zásobníka Umývateľný
Maximálne pokrytie 185m2
Maximálna výška
2 cm
prahu
dB**
Hlučnosť 60
(v režime tichého čistenia)

Balenie
EAN kód 5060359289292
Rozmery balenia
50 x 42 x 40 cm
VxHxŠ

Uprace po vás aj po sebe
Vyprázdňovacia stanica Clean Base™ automaticky
vyprázdni zásobník robota do uzavretého vrecka,
do ktorého sa zmestia nečistoty, prach a chlpy
z až 30 zásobníkov. Takže na vysávanie môžete
zabudnúť na celé týždne.

Hmotnosť balenia 12 kg

Obsah balenia
Robotický vysávač Roomba® s9
Clean Base™ nabíjacia
a vyprázdňovacia stanica

Vytiahne špinu z kobercov
Automaticky zvýši výkon vysávania, aby hĺbkovo
vyčistil zažratú špinu a nečistotu z kobercov.

Sieťový kábel
2 náhradné vrecká pre stanicu
1 extra filter
1 extra kútová kefka

Vie kde je, nech už je to kdekoľvek
Vďaka navigačnej technológii vSLAM® robot
zhromažďuje vyše 230 400 dátových bodov každú
sekundu, na základe ktorých štvorjadrový procesor
s frekvenciou 1,3 GHz vytvorí presnú mapu vašej
domácnosti.

*V porovnaní so systémom AeroVac™ robotov Roomba® série 600.
**V porovnaní s robotmi Roomba® 981, e5 a i7.
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Výhradný dovozca iRobot pre SR:
Antialergénny systém

PLAY Electronics, s. r. o.

Vysokoúčinný filter zachytí až 99% alergénov
z peľu a plesní a stanica Clean Base™ ich bezpečne
uzavrie, aby nemohli uniknúť späť do ovzdušia.

Kragujevská 19
010 01 Žilina
e-mail: info@irobot.sk
infolinka: 0900 111 151

