Ideálny pomocník pre domácnosť so zvieracími miláčikmi ...
Roomba 562 je najlepší robotický pomocník, ktorý je navrhnutý pre všetkých majiteľov domácich
miláčikov. Ponúka totiž najnovšie technológie, ktoré Vám zabezpečia domácnosť bez nečistôt a
chlpov z Vašich miláčikov.
Roomba Pet Series sú robotický pomocníci, určení špeciálne pre situácie, ktorým každodenne čelia
majitelia všetkých chlpatých domácich maznáčikov.
Robot, ktorý premýšľa ...
Roomba 562 systematicky upratuje 4 miestnosti na jedno nabitie a dostane sa aj do veľmi ťažko
dostupných miest ako sú kúty miestností, pod nábytok a pritom sa vyhne schodom alebo iným
nebezpečným miestam, kde by mohlo dôjsť k pádu robota.
Roomba 562 automaticky rozozná rozdielne druhy podláh - od kobercov, po pevné podlahy ako sú
dlažba, linoleum, parkety atď. Preto, ak máte rozdielne druhy podláh v miestnostiach, tento robot sa
automaticky prispôsobí a Vy sa nemusíte ničoho obávať.
Nemusíte sa o nič starať ...
Tzv. virtuálne Wall ® satelity zabezpečia, že Roomba kompletne poupratuje nečistoty a chlpy z
jednej miestnosti, až po úplnom dokončení povolia upratovať ďalšiu miestnosť. Alebo tiež zamedzí
Roombe vstúpiť do nežiadúcich priestorov / miestností. Súčasťou balenia sú dva virtuálne Wall
satelity.
Ak je poupratané alebo ak je batéria vybitá, Roomba sa automaticky vráti do svojej Home Base ®
nabíjacej základne a začne nabíjanie.
Preč s nečistotami ...
Dva vymeniteľné zásobníky - vysávací zásobník a veľkokapacitný zametací zásobník Vám
zabezpečí vybrať si možnosť každodenného upratovania alebo efektívnejšieho čistenie miest s
vyšším výskytom chlpov, nečistôt a tiež veľmi frekventovaných úsekov Vašej domácnosti. Vďaka
sade náhradných protibežných kief – (štetinového a gumového) môžete ľahko a rýchlo kefy
vymieňať alebo čistiť podľa potreby. Používanie čistých, chlpov zbavených kief zabezpečuje
najlepší výkon Vašej Roomba
Čistenie je naozaj jednoduché ...
Jednoducho odstráňte špinavé a chlpaté kefy, vymeňte ich za čisté náhradné a nechajte Roombu

pracovať za Vás. Špinavé a chlpaté kefy potom môžete očistiť neskôr.
Na uľahčenie čistenia špinavých a chlpatých kief Vám pomôže náradie, ktoré je súčasťou
Vášho balenia. Jedná sa o nový, vylepšený cylindrický nástroj a metlovitý hrebeň. Tieto nástroje
Vám uľahčia odstránenie chlpov, vlasov a iných nečistôt z kief. Dva náhradné filtre Vám pomôžu
zachytiť špinu, prach a zvieracie chlpy vnútri robota.
Obsah balenia 563 Pet :
- 1x iRobot Roomba 563 Pet
- 1x Nová kompaktná Home Base - nabíjacia základňa
- 1x AC 220V adaptér novej generácie (3 hod doba nabíjania)
- 2x Auto on virtual wall
- 1x Cleaning Tool (čistiaci set)
- 1x Hrebeňový čistič
- 1x extra kôš na zvieracie chlpy
- 1x Batéria (súčasť robota)
- 2x Filter naviac
- 1x Extra štetinová kefa
- 1x Extra gumová kefa
- 1x Návod na obsluhu v slovenskom jazyku
Cena: 429 Euro (12.924,05 Sk)

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

