RC 3 Premium
A kamerás-lézeres navigációs rendszerrel ellátott, okos RC 3 Premium a kényelmes applikációs
vezérléssel a padlót önállóan és szisztematikusan tisztítja meg.
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Jó tisztítási teljesítmény
Hatékony tisztítás a szisztematikus tisztítási stratégiának
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köszönhetően, kamera-lézer navigációs technológia használatával.



Alapos szennyeződés-felszedés a két speciális kefe, valamint egy
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Innovatív érzékelő rendszer
Infravörös érzékelők és leesés-érzékelők segítenek a lépcsőházakban
leesés ellen, illetve egyéb tárgyakkal ütközés ellen a szobában.



további oldalkefe együttes használatának köszönhetően, a sarkok és

Az RC 3 Premium felismeri az akadályokat, és lefékez mielőtt beleütközne.

élek tisztítására.
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Okos termék attraktív funkciókkal
A többféle tisztítási idő kényelmes kiválasztása a felhasználóbarát
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alkalmazás időzítő funkciójának használatával.



Információ a tisztítás előrehaladásáról és a RoboCleaner helyzetéről,
az aktuális tisztítási térkép segítségével.

Kényelmes tisztítási módok
Automata üzzemmódban megbízhatóan kitakarítja az Ön teljes lakóterét.



Az automatikus tisztítási módnál az RC 3 Premium készülék a
kiválasztott felületet célzottan és alaposan tisztítja meg.
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RC 3 Premium
 Intelligens kamera-lézer navigációs rendszer az autonóm tisztításért
 Alapos szennyeződés begyűjtés a kettős keferendszernek köszönhetően

 Felhasználóbarát alkalmazás-vezérlés

Műszaki adatok
Cikkszám

1.198-213.0

EAN kód

4054278302911

Töltőállomás mérete (Hossz x szél x
mag)

mm

130 × 183 × 127

RoboCleaner méretei (átm.X mag.)

mm

340 × 96

Töltőállomás súlya

kg

0,2

Robotporszívó súlya

kg

3,6

Felületi teljesítmény

m²

160

Robotporszívó szeméttartálya

l

0,35

Hangerőszint

Zajszint
dB(A)

71

Tápfeszültség

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Felszereltség
Kettős keferendszer




Időzítő program

számos lehetséges időzítő

Töltőállomás
App vezérlés az otthoni wifi-n belül




Tartozék

HEPA szűrő (EN 1822:1998) (3x), tisztítókefe, oldalkefe (2x), csavarhúzó

Tisztítási módok

automatikus és folt mód

Kamera-lézer navigációs rendszer

 Alaptartozék

RC 3 Premium, 1.198-213.0, 2021-01-14

90 / 120

Feltöltésenkénti takarítási idő

RC 3 PREMIUM
1.198-213.0
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Cikkszám

Mennyiség

Ár

Leírás

Kefék
Side brushes set (RC3)

1 2.863-278.0

2 darab



2 2.863-279.0

2 darab



Szűrők, porzsákok
Filter set (RC3)
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 Alaptartozék

