RC 3
Pametni RC 3 s kamero, laserjem in navigacijskim sistemom ter udobnim upravljanjem preko
aplikacije izdela karto prostora in očisti Vaš dom samostojno in temeljito – kadarkoli.
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Dober čistilni performans
Učinkovito čiščenje potom sistemske strategije čiščenja zahvaljujoč

3

3



tehnologiji navigacije s pomočjo kamere in laserja.



Temeljito sesanje nečistoč zahvaljujoč usklajenosti dveh posebnih



Pameten proizvod z atraktivnimi funkcijami
Udobna izbira časa čiščenja (več možnosti) zahvaljujoč tajmer funkciInformacije o napredovanju čiščenja in položaju RoboCleaner-a
potom začasne karte čiščenja.

Infrardeči senzorji in senzorji padca ščitijo pred padci na stopnicah in
RC 3 v naprej prepozna prepreke, nežno zavira pred njimi in jih brez
težav zaobide.
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Udobne vrste čiščenja
V avtomatskom načinu dela se dosega zanesljivo čiščenje celotne
bivalne površine.

ji preko enostavne aplikacije.



Inovativni senzorski sistem

trki s preprekami v prostoru.



ščetk, kot tudi dodatni bočni ščetki za čiščenje kotov in robov.
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Pri Spot načinu čiščenja, RC 3 ciljano in temeljito čisti izbrano
površino.
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RC 3
 Inteligentni sistem navigacije s pomočjo kamere in laserja za avtonomno čiščenje.

 Temeljito sesanje nečistoč zahvaljujoč dualnemu sistemu ščetk
 Upravljanje s pomočjo enostavne aplikacije.

Tehnični podatki
1.198-203.0

Številka naročila
Mere polnilna postaja (D x Š x V)

mm

130 × 183 × 127

Mere RoboCleaner (Š xV)

mm

340 × 96

Teža polnilne postaje

Kg

0,2

Teža RoboCleaner

Kg

3,6

Čas čiščenja na eno polnjenje

min

90 / 120

Površinska zmogljivost

m²

160

Posoda za umazanijo RoboCleaner

l

0,35

Zvočna moč

dB(A)

71

Vrsta toka

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Oprema
Navigacijski sistem s kamero in laserjem



Sistem dvojnih ščetk



Funkcija tajmerja

možnih več tajmerjev

Polnilna postaja
Upravljanje z aplikacijo v hišni mreži




Dodatki

Fini filter (2 ×), ščetka za čiščenje, stranska četka, odvijač

Vrste čiščenja

Avtomatski, Spot

 Vključno v dobavo

RC 3, 1.198-203.0, 2022-05-18

4054278302607

RC 3
1.198-203.0
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Številka
naročila

Količina

1 2.863-279.0

2 Kos(i)

Fini filter veže celo drobne delce nečistoč in tako zagotavlja

optimalno odstranjevanje nečistoč s pomočjo naprave RC 3.

2 2.863-278.0

2 Kos(i)

Fleksibilna stranska ščetka omogoča napravi RC 3 temeljito
čiščenje robov in kotov na vseh običajnih trdih podlagah v
gospodinjstvu in preprogah s kratkimi vlakni.

Cena

Filtri
Fini filter
Krtače

 Vključno v dobavo



 Dodatni pribor
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Stranske ščetke

