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Odkurzacz Neato Botvac
DC02 +parownica KARCHER
SC1
Cena

3 499,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

008215

Kod producenta

BOTVAC DC02

Producent

NEATO

Opis produktu

PROMOCJA GRUDZIEŃ 2016
KUP ODKURZACZ NEATO CONNECTED DC02, A MYJKĘ
KARCHER OTRZYMASZ ZA DARMO!
Nowa parownica pomimo swoich niewielkich rozmiarów
doskonale radzi sobie z utrzymaniem hignienicznej czystości.
Urządzenie wyposażono w bezpieczny zawór ciśnieniowy
zapobiegający otwarciu bojlera, gdy panuje w nim wysokie
ciśnienie. Dysza power będąca jednym z elementów
wyposażenia standardowego zwiększa skuteczność odspajania
brudu. Ułatwia także strumieniowi pary dotrzeć do kątów,
szczelin i narożników.

Skanowanie 360
Opatentowana technologia pozwala na skanowanie i
mapowanie pomieszczenia, planowanie najberdziej efektywnej
trasy i odkurzanie pomieszczenia w rekordowym tempie

Prawdziwie sprytny odkurzacz
Odkurzacz Neato widzi, czuje i reaguje na meble, zabawki oraz
schody - ostrożnie poruszając się między nimi nie pomijając
żadnego miejsca. Radzi sobie nawet w pomieszczeniach o
niskim stopniu oświetlenia.

Cała technologia zawarta w wieżyczce
skanującej
Ciągłe skanowanie pomieszczenia pomaga zauważyć każdą
zmianę na drodze czyszczenia oraz przekalibrować trasę na
bardziej efektywną
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System automatycznego ładowania i
włączania
Odkurzacz Neato czyści do 4 razy szybciej (co oznacza, że
możesz wyczyścić większą powierzchnię podczas jednej sesji).
Jeśi odkurzacz potrzebuje więcej mocy, automatycznie wraca
do stacji ładowania, uzupełnia energię, a następnie wraca, aby
ukończyć rozpoczętą pracę.

Wszechstronny system szczotkowania
Szczotka Combo zapewnia najlepsze ogólne czyszczenie,
zbierając wszystkie rodzaje odpadków w tym włosów na
dywanie.Idealne rozwiązanie do domów ze zwierzętami.
Natomiast szczotka spiralna nadaje się do głęboiego
czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni.

Niesamowicie pojemny zbiornik na brud oraz
filtr Ultra Performance
Przechwytuje 2 razy więcej małych cząsteczek (nawet o
rozmiarze 0.3 mikronów), niż inne okrągłe odkurzacze.
Zapewnia świeżo oczyszczony wygląd podłogi każdego dnia.
Wyposażony jest w system montażu filtrów typu Pop-Out
ułatwiający jego wymianę.

Turbo Power
Wszystkie roboty Neato zapewniają wielką moc ssania. Botvac
Connected posiada 2 tryby czyszczenia - Turbo zapewnia
maksymalne czyszcenie powierzcni płaskich. Tryb Eco
zapewnia dłuższe, enegrooszczędne czyszczenie.

Roboty Neato automatycznie dostosowują się do każdego rodzaju czyszczonej
powierzchni
Producent
Bateria
Onjętość pojemnika na brud
Poziom hałasu
Długość
Szerokość
Wysokość
Waga
Czas ładowania
Czas pracy po pełnym naładowaniu (Eco/Turbo)
Łączność
Aplikacja na smartfona
Czujniki
Programator pracy
Kolor

ODKURZACZ NEATO BOTVAC CONNECTED DC02
ZINTEGROWANA STACJA ŁADUJĄCA
KABEL ZASILAJĄCY
SZCZOTKA SPIRALNA
SZCZOTKA COMBO
FILTR ULTRA PERFORMANCE
SZCZOTKA BOCZNA
TAŚMA MAGNETYCZNA
NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA SZCZOTEK I FILTRA
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Neato
Li-ion
0,7 l
65 dB
32,1 cm
33,5 cm
10 cm
4,1 kg
180 min
90 min/120 min
Wi-Fi
Tak
Laserowy czujnik odległości, uskoku podłoża, antykolizyjny
Tak
Czrany

INSTRUKCJA
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