
PRICHÁDZA BRAAVA® 390t

Predstavujeme revolúciu
v mopovaní

Prvý robotický mop na svete.  
Nádherne lesklé podlahy každý deň, úplne bez námahy.

Šikovná
Pomocou navigačného systému iAdapt® 2.0 
s navigačnými kockami mopuje jednotlivé 
miestnosti v byte, vrátane miest pod nábyt-
kom, pričom nespadne zo schodov a iných 
vyvýšených miest.

Jednoduchá 
Čistiaca hlava je magneticky pripevnená 
k telu robota. Založte čistiacu handričku, 
položte Braavu na podlahu a zvoľte režim 
mopovania.

Dôkladná 
Keď mopuje na sucho, pozbiera prach, vlasy 
a nečistoty. V režime vlhkého mopovania, 
Braava odstráni fľaky a podlahy vyleští.

Braava
Robotický mop



Robotický mop Braava® vám pomôže udržiavať  
vaše podlahy stále čisté a neleštené.

Šikovná:  Systematicky upratuje celú podlahu, pričom 
 využíva systém navigácie iAdapt® 2.0  
 s navigačnými kockami, ktorý pracuje  
 ako domáce GPS. Zapamätá si miesta, kde  
 už bola, a na ktorých je ešte potrebné upratať.

Jednoduchá:  Iba založte čistiacu handričku, položte Braavu  
 na podlahu a spustite mopovanie.

Dôkladná:  Zásobník pribalenej čistiacej hlavy Pro Clean  
 je možné naplniť vodou alebo prípravkom  
 na leštenie podláh, ktorý je potom počas  
 vlhkého mopovania postupne prepúšťaný  
 do čistiacej handričky, ktorá je neustále vlhčená.

Špeciálne funkcie Braava® 390t:

ŠPECIFIKÁCIE

Mopovanie celej domácnosti:
Braava vďaka systému „Cube-to-Cube“ 
dokáže upratať na jedno nabitie až 93 m2 
podláh. Po dokúpení ďalších navigačných 
kociek uprace Braava najskôr jednu miestnosť, 
po ktorej ju naviguje prvá navigačná kocka 
a po doupratovaní sa presúva k ďalším 
navigačným kockám umiestneným v ďalších 
miestnostiach.

Dva režimy mopovania:
Na mopovanie používa špeciálne handričky  
z mikrovlákna: 
Režim suchého mopovania: biela handrička  
je magnetom na prach, špinu a vlasy. 
Režim vlhkého mopovania: pomocou 
špeciálneho pohybu a modrej vlhčenej 
handričky podlahy vyleští.
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Vhodná práve pre vás:
Je natoľko tichá, že nebude rušiť vaše denné 
aktivity alebo spánok. Mopuje všetky typy 
pevných podláh: dlažby, vinyl, linoleum, 
drevené a laminátové podlahy. Keď ukončí 
mopovanie, vráti sa na rovnaké miesto,  
kde začala a vypne sa.

Poradí si v každej domácnosti:
Tvar Braavy a prepracovaný navigačný  
systém dovoľujú robotu pokryť úplne celú 
domácnosť, pod nábytkom alebo  
v stiesnených miestach. Dokáže upratovať 
popri stenách a v kútoch, nespadne  
zo schodov a vyhýba sa koberčekom  
a kobercom. Uprostred upratovania  
môžete mopovanie pozastaviť, vymeniť 
handričku a Braava po jej výmene doupratuje 
zvyšok miestnosti.

Braava® 390t

Rozmery 25 x 22 x 8 cm

Hmotnosť 1,8 kg

Doba nabíjania 2 hod.  
(stanica Turbo Charge)

Výdrž batérie
režim suchého  

mopovania

až 3,5 hod.*  
(93 m2)

Výdrž batérie
režim vlhkého  

mopovania

2,5 hod.*  
(viac cyklov po 33 m2)

Hlučnosť 0 dB*

Obsah balenia

iRobot® Braava® 390t

Navigačná kocka
(2 alkalické C batérie pribalené)

Čistiaca hlava

Čistiaca hlava Pro Clean s zásobníkom

2 biele handričky z mikrovlákna

2 modré handričky z mikrovlákna

Sieťový adaptér

Nabíjacia stanica Turbo Charge

Balenie

EAN kód 5060359282804

Rozmery balenia
V x H x Š 33 x 11,5 x 38 cm

Hmotnosť balenia 4,0 kg

Výhradný dovozca iRobot pre SR: 

PLAY Electronics, s. r. o. 
Kragujevská 19  
010 01 Žilina 
e-mail: info@irobot.sk 
infolinka: 0900 111 151 

*Testované v laboratóriu iRobot Home Test Lab na pevných 
podlahách. Výdrž batérie sa môže líšiť.


