
Můj nelepší partner při uklízení i při vytírání

EXPLORER SERIE 20 RR6875WH
Robotický vysavač Rowenta Explorer Serie 20 RR875WH

RR6875WH

 

 

 Řada Rowenta Explorer 20 představuje autonomní robotický vysavač, který si poradí s prachem a špínou na tvrdé
podlaze. Zážitek z automatického vysávání není jen o snadné manipulaci, ale rovněž o skvělé úrovni úklidu.
Kvalitní technologie kombinovaná s uživatelsky přívětivými prvky rozhraní vede k uspokojivým výsledkům. Čistící
robot, který musíte mít, na tvrdé podlahy.

 



VÝHODY PRODUKTU

Dopřejte si chvilku volna díky automatickému úklidu s pomocí řady Explorer Serie 20
S automatickým vysavačem se Vaše běžné domácí povinnosti změní v požitek díky praktické
technologii, která Vám umožní úklid delegovat a zajistit tak účinné výsledky čistění tvrdých
podlah.

Účinné čištění na všech typech tvrdých podlah
Dobrá úroveň úklidu je zaručena, díky kombinaci aktivního motorizovaného kartáče a dvou
postranních kartáčů a je účinná i v rozích místnosti. Proud vzduchu snadno sbírá prach.
S doplňkovou funkcí mopu umožňuje nyní řada Explorer 20 vysávat a vytírat podlahy současně
a odstraňovat tak i ten nejjemnější prach.

3 režimy úklidu
Režim náhodného kličkování, režim náhodného vysávání v místnosti a režim pro okraje
místnosti snadno promění robota v dokonalého partnera při úklidu v různých částech domu.
Pro komplexní plochy používejte režim náhodné kličkování nebo náhodné vysávání místnosti,
pokud potřebujete, aby byla místnost vysáta do 30 minut. Pro čištění okrajů místnosti u stěn a
soklů použijte režim pro okraje místnosti. Vyberte si ze 3 režimů úklidu podle Vašich potřeb a
mějte domov jako ze škatulky.

Bezpečná a snadná navigace
3 hlavní prvky, pomocí kterých se robot dokáže vyhnout překážkám: infračervené snímače, ale
také nárazník a snímače nerovností dokáží detekovat překážky a zabránit tak pádu

Technologie lithium-iontové baterie
Kompaktnost a dlouhá výkonnost na dosah. Prodloužená životnost baterie díky lithiové
technologii umožňuje až 150 minut provozu

Systém plánování zahrnuje až 7 programů, které lze využívat každý den v týdnu a mít tak dům
neustále bez prachu.

Spuštění a zastavení na příkaz
Praktický a snadno použitelný spojenec se dvěma způsoby ovládání: spuštění a zastavení
přímo na spotřebiči nebo pomocí ergonomického dálkového ovládání s displejem a možností
ovládat všechny funkce Vašeho robota.
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VLASTNOSTI PRODUKTU

ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ
Technologie Otočný centrální kartáč

Typ kartáče Nylonový kartáč

Boční kartáč 2

Motorizace Univerzální motor

Úklidové režimy [*3 (Random, Random Room, Edge)]

Výkonové stupně 1
NAVIGACE

Typ navigace Metodický

Monitoring překážek Infračervené senzory

Senzory proti pádu ze schodů Ano: 6 senzorů
NAČASOVÁNÍ ÚKLIDU

Načasování úklidu Denní plánování
PROVOZNÍ DOBA

Typ baterie Lithium ion

Provozní doba (min. poloha) 150 min

Čas dobíjení 6h

Způsob nabíjení Dokovací stanice

Samonabíjení ANO
VYBAVENÍ

Řídicí systém Ano: dálkové ovládání

Objem zásobníku na prach [0.25 L]

Ostatní Vysávejte a vytírejte v jednom kroku: obsahuje nádržku na vodu
a 2 mopy

ERGONOMIE
Úroveň hluku 65 dB(A)

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 2211400611

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3221614006111
EAN UC :

2 12 5 60
C20 : 920

C40 : 1 920
HQ4 : 2 158

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 315 x 315 x 80 (mm) 491 x 133 x 418 (MM) 510 x 290 x 440 (MM) 1 200 x 800 x 2 324 (MM)

Hmotnost 3,6 (kg) 5,44 (KG) 10,88 (KG) 347,4 (KG)


