Braava® sa postará
o mopovanie.
Vy žite.

m6

Dokonalý robotický
mop s presným
rozprašovaním tryskou

Ideálna pre viacero
miestností a veľké
priestory

Zbaví vás lepkavých nečistôt, zažratej
špiny* a kuchynskej mastnoty.

V režime mokrého mopovania* alebo
suchého zametania dokáže očistiť až
100m2.

*Testované v režime čistenia SPOT.

*V režime mokrého mopovania sa dobije a pokračuje.

Pripojenie na Wi-Fi®
Aplikácia iRobot HOME vám umožňuje nastaviť vlastnosti mopovania
a poskytuje úplnú kontrolu, nech ste
kdekoľvek.

Špecifikácie
Za 25 rokov skúseností a neustáleho
vývoja v robotike, iRobot® zdokonalil
robotické mopy Braava® tak, aby
ste si mohli každý deň užívať čisté
podlahy a svieži domov.

Braava jet® m6 (6138)
Rozmery 27 x 25,2 x 9 cm
Hmotnosť 2,2 kg
Doba nabíjania max. 3 hodiny

Funkcie robota Braava jet m6:
®

Režimy mokrého mopovania a suchého zametania
Podložky na mokré mopovanie obsahujú absorpčné
vlákna a uvoľňujú lepkavé nečistoty, zažratú špinu*
a kuchynskú mastnotu.
Podložky na suché zametanie využívajú
elektrostatický náboj na zachytenie nečistôt, prachu
a zvieracích chlpov.

Doba nabíjania
1,5 hodiny
počas čistenia
Typ batérie Líthium-iónová
Max. pokrytie v jednom čistiacom cykle
Mokré mopovanie až 40 m2
Suché zametanie až 100 m2

Hlučnosť

3 jednoduché kroky
1. Nasaďte podložku na mokré mopovanie alebo
suché zametanie.
2. Naplňte nádržku vodou. Použite Braava jet™
čistiaci prostriedok na pevné podlahy pre
dlhotrvajúcu sviežu vôňu.
3. Jednoducho stlačte tlačidlo CLEAN.
Inteligentná, pokročilá navigácia
Upratuje podľa efektívneho vzoru, pričom obchádza
nábytok, rohožky a iné prekážky.

50 dB (v režime suchého zametania)

Balenie
EAN kód 5060359287953
Rozmery balenia
50 x 39 x 13 cm
VxHxŠ
Hmotnosť balenia 5 kg

Obsah balenia
Robotický mop Braava jet® m6
Dokáže rozpoznať kuchyňu od obývačky
Vďaka inteligentnému mapovaniu Imprint™
sa robot Braava jet® m6 dokáže naučiť pôdorys
vašej domácnosti a zapamätať si miestnosti, takže
máte možnosť určiť, v ktorých miestnostiach sa má
upratať a kedy.

Základňa Home Base, v ktorej sa dobije
a pokračuje
Po skončení upratovania sa sama vráti na nabíjaciu
stanicu Home Base. Pokiaľ je to potrebné, dobije sa
a pokračuje, až kým nie je všetko očistené.

Technológia Imprint™ Link
Robotické vysávače Roomba® série i a s po
skončení vysávania povedia mopu Braava jet® m6,
že môže začať mopovať. Užite si úplne novú úroveň
vyčistených podláh.

Nabíjacia stanica Home Base
Sieťový kábel
Úvodná čistiaca súprava:
vzorka Braava jet™ čistiaceho prostriedku na
pevné podlahy
2 podložky na mokré mopovanie
1 podložka na suché zametanie
1 prateľná podložka na mokré mopovanie
1 prateľná podložka na suché zametanie
*Testované v režime čistenia SPOT.
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Výhradný dovozca iRobot pre SR:
Kompatibilné s asistentmi Amazon Alexa
a Google Assistant
Užite si ovládanie hlasom s asistentmi Alexa
a Google Assistant – či sa už potrebujete
popasovať s neporiadkom v kuchyni alebo upratať
celé poschodie, robot Braava jet® m6 sa o všetko
postará na základe hlasového povelu.
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