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Roborock S6 Pure



ANALÝZA DAT

Silné sání odstraňuje nečistoty a chlupy z 
dřevěných podlah tak snadno, jak je 
vysává z koberců. Sání S6 je vytvořeno 
ventilátorem, který se otáčí rychlostí 15 
000 ot / min a je nasměrován 
prostřednictvím pokročilých systémů 
proudění vzduchu.  

EFEKTIVNÍ SÁNÍ

V porovnání s předchozím Roborockem
novinka S6 Pure vydává hluk pouze v 
rozmezí 50-65 dB. Nechybí ani možnost
použití vysavače jako mop, nově se dá
vybrat ze dvou režimů. Baterie má kapacitu 
5 200 mAH, vydrží í, samozřejmostí je 
automaticky návrat do nabíjecí stanice

Nová funkce je možnost 
permanentního ukládání dat z 
jednotlivých místností. Toho vysavač 
využívá i pro možnost nastavení 
vysávání pro každou místnost zvlášť. 
Zároveň bylo zrychleno samotné 
vysávání o 20 procent. 
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VLASTNOSTI PRODUKTU

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ 
V APLIKACI

Chraňte své cennosti 
pomocí virtuálních zón v 

mobilní aplikaci. Použijte je 
k ochraně všeho od malých 

váz do celých místností.

DOKONALEJŠÍ 
REDUKCE HLUKU

Uklízejte, kdykoli 
potřebujete. Pokročilý design 
potlačení zvuku znamená, že 

S6 je o 50% tišší než S5 a 
dokonce i lépe zní.

DRSNÝ I JEMNÝ 
ZÁROVEŇ

Zcela nový čisticí kartáč s 
vyšší hustotu štětin o 250%. 
I když se točí rychlostí 1350 
otáček za minutu, zůstává k 

podlahám citlivý. 

EFEKTIVITA 
POHYBU

Výkonné 32bitové čtyřjádrové 
vypočítávají nejefektivnější 

cestu k čištění každé místnosti, 
aniž by cokoli vynechaly.

SENZORY, VYHÝBANÍ 
SE PŘEKÁŽKÁM

Díky senzorovým polím se 
umí vyhnout schodům, najít 
cestu ven z problémových 
míst i uchovat xnalezené 

cennosti v bezpečí.

3+HODINOVÁ
VÝDRŽ BATERIE

Roborock S6 Pure 
zvládne uklidit celý byt 
bez nutnosti návratu do 

dokovací stanice

DOKONALÁ
NAVIGACE

Laserový senzor vytvoří
přesnou mapu půdorysu a 
dokonale zná vaši kuchyni, 

ložnici i obývací pokoj a 
uklízí tak spolehlivěji.

VÍCE NEŽ JEN 
VYSAVAČ

Dopřejte svým podlahám 
jasnější lesk díky ultra 

velké nádrži na vodu S6 
Pure o objemu 180 ml. 



Vlastnosti

Technické parametry

Xiaomi Roborock S6 Pure je prémiový chytrý vysavač pro nejnáročnější.

Po designové stránce se toho moc nezměnilo. Tlačítka jsou nyní více zvýrazněna a zapínací tlačítko už není 
kulaté. Hlavní změny a novinky jsou uvnitř. V první řadě se dostalo na novou verzi systému. Nová funkce je 
možnost permanentního ukládání dat z jednotlivých místností. Toho vysavač využívá i pro možnost 
nastavení vysávání pro každou místnost zvlášť. Zároveň bylo zrychleno samotné vysávání o 20 procent.

V porovnání s předchozím Roborock S6 Pure novinka vydává hluk v rozmezí 50-65 dB. Nechybí ani 
možnost použití vysavače jako mop, nově se dá vybrat ze dvou režimů.

Baterie má kapacitu 5 200 mAH, vydrží í, samozřejmostí je automaticky návrat do nabíjecí stanice. Nádoba 
pro odpad má 460 ml, nádoba pro vodu pak 180 ml. Potěší podpora chytrých asistentů, včetně Asistenta 
Google nebo Alexy od Amazonu.

Doba nabíjení o 3 hodiny delší než u S6. Pure má méně senzorů než S

Navigační technologie:laserové mapování

Nádobka na prach: 480 ml

Vodní nádrž: 180 ml

Sací Výkon: 2000 Pa

Konektivita: 2.4GHz WiFi

Ovládání hlasem: Ano

Detektor koberce: Ano

Kapacita baterie: 5200 mAh

Doba nabíjení: 3 h

Provozní doba až 2,5 h

Hmotnost: 3.2 kg

Rozměry produktu: 350 x 350 x 96.5 mm

Xiaomi Roborock S6 Pure White

EAN: 697099578427

Specifikace produktu

Galerie produktu

Manuály produktu

Další užitečné odkazy

Active White

https://drive.google.com/open?id=1uyb79WqU_07_QoIGmIdXNLCGBF4pUm46
https://drive.google.com/open?id=1y7FV3KzFEYyNiDyxmwc0SiVCLE2Si6kU
https://www.beryko.cz/manualy
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