TECH line NEXTTECH DX2:
Mini robotická sekačka na trávu, která má ještě menší dopad na životní prostředí a je vybavena nejpokročilejšími funkcemi. Procesory nejnovější
generace, bezkomutátorové motory, výkonné baterie a 18 cm čepel umožňují robotovi sekat až 4 samostatné oblasti. Vynikajicí efektivita s perfektními
a rychlými výsledky díky robotu s hmotností pouhých 7,1 kg a rozměrem 42 cm.
Díky pokročilým navigačním systémům jsou tyto roboty extrémně efektivní a inovační. Zcela nový model NEXTTECH DX2 je koncentrátem inovací a
pokročilých technologií. Radost z dobře upraveného a kdykoliv dostupného trávníku se s robotickými sekačkami na trávu řady TECH line stává realitou.
Výrobek, u nějž se nejpokročilejší technologie snoubí s elegancí. Řada robotů na sekání trávy, které se vždy snaží o vysoký sekací výkon, vysoké úrovně
inovace a kvalitní materiály a konstrukci.
Model DX2 v sobě spojuje charakteristiky flexibility a modularity s technologickými inovacemi. Model NEXTTECH DX2 je navržen se speciálními pryžovými
koly, což umožňuje vyšší stupeň stability a přilnavosti při nižším tlaku na trávník.

Klíčové vlastnosti sekačky TECH line NEXTTECH DX2:
Aplikace pro ovládání, spárování, aktualizování a komunikaci s robotem v českém jazyce.
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Ochrana robota pomocí bezpečnostního PINu
Detekce překážek
Moderní a výkonná robotická sekačka pro plochy do 700m²
Procesory a základní deska poslední generace
Vysoce účinné bezkomutátorové motory
Výkonné Li-ion baterie
Bluetooth
Svahy až 45%
Zvládá až 4 oddělené plochy
Snímač úsporného režimu
4 bodová hvězdicová čepel
Pryžová kola
Klávesnice s LED

Funkce robotické sekačky TECH line PROTECH L25i:

Přijímač bluetooth:

Senzor úsporného režimu:

Bezkomutátorové motory:

Pro přenos softwarových aktualizací
z chytrého telefonu / tabletu do robota.

Pro rozpoznávání posekaných ploch
a zkrácení pracovních dob

Tento typ motoru zajišťuje delší
životnost, sníženou hlučnost a nižší vybíjení baterie.

Dešťový senzor:

Spirálový sekací systém:

Inovační základní deska:

Zaznamenává výskyt deště a
aktivuje návrat robota do nabíjecí stanice.

Spirálový pohyb za účelem dosažení
dokonalého výsledného vzhledu trávníku.

Procesory jsou rychlejší a jsou
schopny zpracovávat více dat
vyšší rychlosti s nižším příkonem.

Volitelné funkce na dokoupení robotické sekačky TECH line:

Modul ZCS Connect:

Pro připojení robota a interakci
s ním kdykoli a kdekoli.

Smart assistant-novinka:

Součástí ZCS Connect.
Modely vybavené ZCS Connect umí komunikovat s uživatelem díky
nové funkci SMART ASISTENT. (Apple Siri, Google Home a Amazon Alexa).

Přijímač Bluetooth:
Aplikace ke stažení pro iOS App Store, pro Android Obchod Play. Aplikace komplet v českém jazyce!
Rozhraní Bluetoooth umožňuje robotu se připojit na Váš chytrý telefon, či tablet. Pomocí této komunikace můžete do robota
stahovat ty nejnovější aktualizace přímo od italského výrobce Zucchetti Centro Sistemi.

APLIKACE PRO KOMUNIKACI, AKTUALIZACI A NASTAVOVÁNÍ ROBOTICKÉ SEKAČKY V ČESKÉM JAZYCE

Základy instalace robotické sekačky TECH line ve dvou krocích:
1. Najděte správné místo pro dobíjecí stanici, které musí být na rovném podkladu:

2.Prověďte snadnou instalaci obvodového vodiče:

Volitelná funkce AMICO – kamarád robot – zvíře:
AMICO: Robotický přítel všech zvířat, který respektuje jejich potřebu prostoru. AMICO je nová technologie nesoucí logo ZCS, která zaručuje
provoz robota v bezpečné vzdálenosti od domácích zvířat až do automatického vypnutí čepele. Mikročip, který komunikuje s robotem, je umístěn
na obojku malého i velkého zvířete a nebo na zádech v případě želvy. AMICO je neškodný a bezpečný.

