RC 3 *EU
Robotul de aspirare inteligent RC 3, cu sistem de navigație cu cameră laser și un control simplu al aplicației, creează o hartă de curățenie a împrejurimilor dvs. și vă curăță casa în mod
autonom și eficient în orice moment.
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Performanta buna de curatare
Curățarea eficientă, datorită unei strategii de curățare sistematică,
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utilizându-se tehnologia de navigație cu laser.



Datorită combinației a două perii speciale și o perie laterală
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Sistem de senzori inovator
Senzorii de infraroșu și senzorii de cădere îl ajută să evite căderea pe
scări și coliziuni cu alte obiecte din cameră.



suplimentară pentru curățarea colțurilor și a marginilor, puteți obține

RC 3 recunoaște obstacolele în avans și frânează ușor, astfel încât să
poată parcurge traseul din în jurul lor fără efort.

o cantitate mare de murdărie.
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Produs inteligent cu funcții atractive
Selectarea convenabilă a mai multor ore de curățare utilizând funcția
timer în aplicația dedicata.



Informații privind progresul curățării și poziția RoboCleaner datorită
hărții temporare de curățare.
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Moduri de curățare convenabile
Vă curăță complet zona locuita in mod automat.
În modul de curățare „spot”, RC 3 curăță bine o zonă specifică
selectată.
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RC 3 *EU
 Sistem inteligent de navigare cu cameră laser pentru curățarea autonomă

 Performanță optimă de curățare datorită sistemului cu perie
dublă pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei

 Control din aplicatie usor de utilizat

Date tehnice
Cod de comanda

1.198-203.0

Cod EAN

4054278302607

Dimensiuni staţie de încărcare (L x l x
H)

mm

130 × 183 × 127

Dimensiuni RoboCleaner (D x H)

mm

340 × 96

Greutate cu staţie de încărcare

kg

0,2

Greutate RoboCleaner

kg

3,6

Capacitate pe suprafata

m²

160

Recipient murdărie RoboCleaner

l

0,35

Nivelul de putere acustica

dB(A)

71

Tipul de curent

V / Hz

100–240 / 50–60

Dotare
Sistem de perie dubla




Program temporizator

Mai multe cronometre posibile

Staţie de incarcare
Controlul din aplicatie prin WIFI




Accesorii

Doua filtre fine, perie de curatare, perie laterala, surubelnita

Moduri de curatare

Modul automat si spot

Sistem de navigatie cu camera laser

 Inclus in pachetul de livrare.
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Durata de curăţare per încărcare
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Cod de comanda

Cantitatea

Filtre
Filter set (RC3)

1 2.863-279.0

2 Pieces



2 2.863-278.0

2 Pieces



Perii

 Accesorii disponibile optional.
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Side brushes set (RC3)

 Inclus in pachetul de livrare.

