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Link do produktu: https://mirapolnext.pl/kosiarka-automatyczna-landxcape-lx790-p-21332.html

Kosiarka automatyczna
Landxcape LX790
Cena

1 999,00 zł

Cena poprzednia

2 599,00 zł

Dostępność

Numer katalogowy

131044

Kod producenta

LX790

Kod EAN

6924328324027

Producent

Landxcape

Opis produktu
Opiekun Twojego ogrodu
Każdy trawnik wymaga systematycznego koszenia. Jednakże,
nie każdy właściciel zielonej murawy może pozwolić sobie na
poświęcenie na to zadanie odpowiedniej ilości czasu. W takiej
sytuacji warto zainwestować w kosiarkę automatyczną.
Przykładem urządzenia godnego polecenia jest robot
automatyczny Landxcape LX790. Roboty koszące są
zaprojektowane tak, aby skrócić czas na realizację tego
zadania, a także wyręczyć użytkownika. Wystarczy
odpowiednio go zaprogramować. Sprzęt jest opiekunem
ogrodu, bez potrzeby angażowania jednostki ludzkiej.
Właściciel może poświęcić czas na odpoczynek lub spędzić go
z rodziną.

Główne cechy charakterystyczne urządzenia

Nadaje się do trawników o powierzchni do 600 m2
Robot automatycznie powraca, gdy akumulator
wymaga naładowania
Doskonale radzi sobie z wzniesieniami o nachyleniu do
20 stopni (35%)
Opatentowana technologia umożliwia koszenie
ciasnych i pochyłych obszarów, a także krawędzi
trawnika
Dzięki konfiguracji plug&play jest gotowy do pracy od
razu po wyjęciu z opakowania
Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji robot
stopniowo uczy się twojej działki, wytycza optymalny
wzór koszenia, a w razie potrzeby wraca do stacji
ładowania
Podczas deszczu proces koszenia jest przerywany i
kontynuowany dopiero po wyschnięciu trawy
Wydajny system trzech mulczujących noży tnie trawę
równomiernie, bez niepotrzebnego obciążania trawnika
Za pomocą wyświetlacza można regulować czasy
koszenia i ustawić ePIN przed kradzieżą, aby chronić
robota koszącego
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Producent
Kolor
Maksymalny rozmiar trawnika
Maksymalne nachylenie terenu
Szerokość koszenia
Regulacja wysokości koszenia
Pojemność akumulatora
Zasilanie
Rodzaj akumulatora
Maksymalny czas działania
Czas ładowania
Pozycje wysokości koszenia
Noże
Czujnik deszczu
Wymiary opakowania

Kosiarka automatyczna Landxcape LX790
Akumulator
Ładowarka
Zasilacz
Przewód graniczny o długości 150 m
Komplet 9 noży ze śrubami
210 kołków mocujących
1 klucz imbusowy
7 kołków mocujących stację ładowania
2 łączniki przewodu granicznego
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Landxcape
Czarny
600 m2
35 %
18 cm
30 - 60 mm
2 Ah
Akumulatorowe
Li-Ion
60 min
Ok. 80 min
4
3 komplety
Tak
61 x 53 x 29 cm

