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Bemutatjuk a Braava™380 
Padlótörlő robotot

Tartozékok 380

• NorthStar navigációs rendszer

• Többfunkciós tisztítófej • NiMH akkumulátor, 2000 mAh

• Mikroszálas törlőruha száraz törléshez • EU Adapter

• Mikroszálas, törlőruha nedves törléshez

• Pro-Clean Reservoir tisztító rendszer

Padlótörlő robot

Generated at: Thu Apr  9 13:35:03 2015



380

A BRAAVA 380 FUNKCIÓI

Nyomja meg a 
gombot, és máris 
indul!

Kemény felületű  
burkolatokon  
használató, beleértve 
a járólapot, PVC-t, 
keményfa- és laminált 
padlókat.

Érzékeli,  
hogy merre járt már  
és hova kell még  
eljutnia.

Halk üzemmód

Gyorsabb töltés.

Nagyobb területet 
fed le.

Pro-clean tisztító 
rendszer.

Az iRobot® Braava™ padlótörlő robot 
segít tisztán tartani a padlót, száraz 
vagy nedves mikroszálas törlőkkel tisztít 
mindenfajta kemény burkolatot.
Gyors és hatékony takarításra tervezték: az új iRobot 
Braava padlótörlő robot egyetlen útvonallal alaposan 
feltakarítja a teljes padlófelületet. Nagyon egyszerű a 
használata: erősítsen fel egy törlőruhát, nyomja meg a 
gombot, és máris indul! Fejlett robottechnikát alkalmaz, 
így érzékeli, hogy hol járt már és hova kell még mennie. 

KÖNNYŰ A HASZNÁLATA
•  EGYSZERŰ ELŐKÉSZÍTENI A TÖRLŐRUHÁKAT  

A törlőruhák felerősítése és levétele egyszerű az eltávolítható, 
többfunkciós tisztítófejnek köszönhetően. 

•  NYOMJA MEG A GOMBOT, ÉS INDULHAT IS  
Rögzítsen fel egy törlőruhát helyezze a Braavát a padlóra, és 
válassza ki a takarítási funkciót. 

•  SUTTOGÁSNÁL HALKABB  
Annyira halkan működik, hogy nem zavarja meg a napi 
tevékenységeit.

•  VISSZATÉR ODA, AHONNAN ELINDULT  
Amikor befejezte a takarítást, a Braava visszatér oda, ahonnan 
elindult, és automatikusan leáll.

GYORSAN FELTAKARÍTJA A KEMÉNYPADLÓKAT, 
EGYETLEN ÚTVONALLAL ALAPOSAN FELTAKARÍTJA 
A TELJES PADLÓFELÜLETET
•  TÖRLŐRUHÁK SZÁRAZ ÉS NEDVES TÖRLÉSHEZ  

Speciálisan kialakított mikroszálas tisztító ruhákkal vagy eldobható 
tisztítókendőkkel, mint például a Swiffer® használható. 

•  A KEMÉNYPADLÓK MINDEN FAJTÁJÁT TISZTÍTJA  
Száraz törlés: Minden kemény felületű burkolaton alkalmazható, 
beleértve a járólapot, PVC-t, keményfa- és laminált padlókat. 

•  KÉT TAKARÍTÁSI FUNKCIÓ 
Száraz törlés: Száraz feltörlést alkalmaz akár négy órán keresztül, 
miközben felszedi a port, a szennyeződéseket és a hajszálakat/szőrt. 
Nedves törlés: Nedves feltörlést alkalmaz akár 2,5 órán keresztül, 
speciális feltörlő mozdulatokkal és nedves törlőruhával, miközben 
eltávolítja a felületi piszkot és szennyeződéseket. 

•  PRO-CLEAN TISZTÍTÓ RENDSZER:  
A Reservoir tisztító berendezés folyadékot adagol a takarító 
ciklus során, és folyamatosan ellátja a mikroszálas ruhát a kellő 
nedvességgel. 

•  SZÜNET/ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ  
Le szeretné állítani egy kis időre a Braava-t, mert más dolga akadt. 
Semmi gond! Ha befejezte dolgát, az újraindító gombbal a Braava 
ott folytatja munkáját, ahol azt előzőleg abbahagyta. 

•  A TAKARÍTÁSI GYAKORLATNAK MEGFELELŐ KIALAKÍTÁS  
A Braava formájának és navigációs rendszerének köszönhetően 
megtisztítja a teljes padlófelületet.

A MODERN ROBOTTECHNIKÁNAK KÖSZÖNHETŐEN 
AUTOMATIKUSAN TISZTÍTJA A PADLÓT
•  ÉRZÉKELI, HOGY MERRE JÁRT MÁR  

A NorthStar® navigációs rendszer úgy működik, mint egy beltéri 
GPS: érzékeli, hogy merre járt már és hova kell még mennie.

•  A BÚTOROK ALATT IS KITAKARÍT  
Bútorok alatt és szűk helyen is takarít.

•  FALKÖVETŐ RENDSZER  
Felszedi a port és szennyeződéseket a fal, szegélyléc és szélek mentén.

•  KIKERÜLI A LÉPCSŐKET ÉS SZŐNYEGEKET Kikerüli a 
lépcsőket, szőnyegeket és a padlószőnyegek magasított szegélyét.

SPECIFIKÁCIÓK

A robot méretei (cm)
24,4 hosszú X 21,6 széles 

X 7,9 magas

Feszültség
240 V

A robot súlya (kg)
1,8

A kiskereskedelmi  
doboz súlya (kg)

3,95

A gyűjtőrekesz kódja
10885155005226

Gyűjtő EAN kód
5060155408552

Gyűjtőrekeszenkénti 
darabszám

2

A gyűjtőrekeszméretei (cm)
40 hosszú X 24 széles  

X 35,5 magas

8,6
A gyűjtőrekesz súlya (kg)

Gyűjtőkarton csomagolás  
újrahasznosíthatósága

100%

Gyűjtőrekeszen az EU  
csomagolási hulladékra 
vonatkozó információ

95%

32

Rétegenkénti  
egységek száma

96

Raklaponkénti  
egységek száma

A kiskereskedelmi doboz  
csomagolásának  

újrahasznosíthatósága
100%

Kiskereskedelmi doboz  
EU csomagolási  

hulladék információ
95%

A kiskereskedelmi doboz 
mérete (cm)

38 hosszú X 11,5 széles 
X 33 magas

Kiskereskedelmi vonalkód
5060155408545

Kiskereskedelmi  
gyártmánykód
885155005229

© 2013 iRobot Corporation. Minden jog fenntartva. Az iRobot és a NorthStar az iRobot Corporation bejegyzett védjegye. A Braava az iRobot Corporation védjegye.  
A Swiffer a Procter and Gamble bejegyzett védjegye. [00590.0213]

Padlótörlő robot

Generated at: Thu Apr  9 13:35:03 2015


