
•   Pohodlné ovládání pomocí smart aplikace ETA SMART s velkým 

množstvím funkcí

•   SMART TECHNOLOGY - inteligentní senzory chrání robot proti pádu ze 

schodů

•   Nástavec na mopování s inteligentním a přesným dávkováním vody na 

vytření plochy až 100 m2

•   Automatický návrat do nabijecí stanice a nabití akumulátoru

•   SLIM DESING - svou výškou pouze 7, 8 cm vysaje i pod nízkým 

nábytkem

•   Objem nádoby na nečistoty 600 ml

•   16 pohybových senzorů - senzory proti pádu ze schodů

•   2 rychlosti pohybu s automatickým zpomalením před překážkou

•   Vhodný pro úklid všech typů tvrdých podlah a koberců s výškou vlasu 

do 1 cm

•   Lehce přejíždí přechodové lišty do 1,5 cm

•   Snadná výměna hlavního kartáče a akumulátoru bez použití nástrojů

•   Doba nabíjení cca 5 hod.

•   Hlučnost 72 dB(A) re 1pW

BAREVNÉ PROVEDENÍ
stříbrná, černá

EAN: 8590393303410

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry balení:
Výška (cm): 39,50
Šířka (cm): 59,00
Hloubka (cm): 13,50
Hmotnost (kg): 5,5

Rozměry výrobku:
Výška (cm): 32,50
Šířka (cm): 32,50
Hloubka (cm): 8,00 
Hmotnost (kg): 3,55

2 postranní kartáče zaručí 
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Nástavec na mopování

Vysává a mopuje 

Digitální motor 

Gyroskopická navigace 

Bezdotykové rozpoznání překážek 

Floating systém kartáče

HEPA filtr

Li-Ion akumulátor s dlouhou výdrží až 120 minut 

Aplikace ETA SMART zdarma
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SMART APLIKACE ETA SMART
 •   Určena pro pohodlné ovládání spotřebičů ETA přes Vaše smart 

zařízení
 •   Umožňuje snadno ovládat a kontrolovat robotický vysavač ETA 

FALCO SMART
 •   Jednoduché nastavení režimu úklidu SMART (auto), KLASIK 

(běžný), EDGE (podél stěn), SPOT (lokální)
 •   Nastavení plánovaného úklidu pro různý den a čas
 •   Elektronická regulace intenzity mopování - 3 úrovně
 •   Nastavení sacího výkonu - 2 úrovně
 •   Možnost vzdáleného ovládání mimo vaši domácnost
 •   Sledování aktivity vysavače a stavu nabití akumulátoru
 •   Umožňuje i manuální navádění vysavače
 •   Zaznamenává historii úklidů včetně trasy (v režimu SMART)

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ
•   Nabíjecí základna
•    Napájecí adaptér 100-240 V (AC) / 19 V (DC) 600 mA
•   Dálkový ovladač
•   2 náhradní postranní kartáče
•   Speciální rotační a lamelový kartáč
•   Mopovací textilie
•   1 x náhradní HEPA filtr
•   Nástavec na mopování se zásobníkem na vodu 300 ml
•   Virtuální zeď


