PI92-4ANM Robotstøvsuger
Sees. Fits. And cleans with precision
Den trekantede robotstøvsuger med 3D vision er
designet til at finde og nå støv overalt og give den
mest komplette rengøring i hver eneste del af dit hjem.

3D Vision
Du behøver ikke fjerne genstande fra gulvet inden
rengøring. Et laser- og kamerabaseret visionssystem
kortlægger rummet og scanner placeringen af møbler
og genstande for at give en skræddersyet rengøring.

Unique Trinity Shape™
Kommer ind på trange steder, når ind i de fjerneste
hjørner og gør rent helt ud til kanten.

Flere fordele
• Kompromisløs, effektiv rengøring
• En ensartet rengøring
• Avanceret mikrostøvfiltrering

Funktioner:

Tekniske data:

Produktbeskrivelse:

• Ekstra stor støvbeholder på 0.7 liter
•Lithium TurboPower™ batteri
•Automatisk sikkerhedsstop
•PowerBrush™ kantstøvsugning
•XXL børsterulle, 22 cm.
•XXL vaskbart filter
•Programmerbar timer
•Letvægtskonstruktion
•Triangulært Trinity shape™ design
•Frontsug
•Automatisk genkendelse af
niveauforskelle
•Intelligent ladestation med auto-retur til
base, samt genoptagelsesfunktion
•3D Vision System™ - Ultimativ kamera
navigation
•App til mobil (iOS/Android)
•AutoPower
•Smart Mapping
•Kulfri motor
•Opsætning af rengøringsfrie zoner
•Planlægning af rengøring
•Software opdatering
•Hurtig opladning
•Smart opladning
•Op til 70 minutters køretid
•ClimbForceDrive™ op til 2,2 cm på
dørtrin og 2,4 cm på tæpper

• Farve : Shale Grey
•Køretid pr. opladning, laveste hastighed, minutter : 70
•Køretid pr. opladning, normal hastighed, minutter : 60
•Køretid pr. opladning v/højeste hastighed, minutter : 40
•Opladningstid, timer : 1.5
•Lydniveau dB(A) : 75
•Driftsfunktioner : Maks, Normal, Stille, Spot rengøring
•Kapacitet støvbeholder, liter : 0.7
•Filter : Vaskbart
•Udblæsningsfilter : Skumfilter
•Produkttype : Poseløs
•Højde, mm : 85
•Elementspænding, V : 14.4
•Nettovægt (kun støvsuger), kg : 2.5
•EAN : 7332543702190

Sees. Fits. And cleans
with precision. Med
forbedret interaktivt kort i
appen kan du planlægge
rengøring af de enkelte
områder, så du om
mandagen kan støvsuge
køkkenet, og om
tirsdagen stuen.
Robotten registrerer
automatisk, hvor den er.
Ved genopladning ved
den hvor stort et aral,
den mangler, og lader
kun op til det

