
620Roomba®

Robotporszívó

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

• iRobot Roomba 620 robotporszívó

• AeroVac portartály

• Kompakt, automatikusan töltő Home Base egység

• Újratölthető akkumulátor

• Kelléktisztító eszköz

• Továbbfejlesztett tisztítófej

• AeroVac portartály



3 LÉPCSŐS
TAKARÍTÓ RENDSZER

Az iRobot Roomba robotporszívó eltávolítja a 
szennyeződéseket, a hajszálakat minden típusú 
padlóról egyetlen gombnyomásra.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Az iAdapt® Navigációs Technológia segítségével a Roomba 

érzékelői 40 előre definiált mozgással, kb. 60x monitorozza a 

helyiséget másodpercenként. Hatékonyan kitakarít mindenfajta 

szőnyeget, kemény padlót, csempét, linóleumot és nem hagyja 

ki a takarítást a bútorok körül vagy a sarkokban sem.

A 600-as sorozat modelljeinek innovatív, hosszabb élettar-

tamú sörtekeféi hatékonyan gyűjtik össze a különböző szen-

nyeződéseket és hajszálakat a padlóról, míg az AeroVac 

technológiának köszönhetően az irányított levegőnyomás az 

összegyűjtött szennyeződéseket a kefék felől azonnal a por-

tartályba tereli.

A takarítás végeztével és takarítási ciklusok között szükség 

szerint a Roomba 620 visszatér a Home Base töltőállomásra, 

ahol automatikusan feltöltődik. Önnek tehát nincs más dolga, 

mint a takarítás elején megnyomni a CLEAN gombot és a robot 

önállóan elvégzi a teljes takarítást.

iADAPT® NAVIGÁCIÓS TECHNOLÓGIA

Érzékelők segítségével maximalizálja a takarítás hatékonyságát 

TOVÁBBFEJLESZTETT TISZTÍTÓFEJ

Minden típusú szőnyegről és kemény padlóról felszedi a port, 

hajszálakat, állatszőrt és a legapróbb allergéneket is.

AEROVAC PORTARTÁLY

Az erős vákuum szívó hatás azonnal a portartályba irányítja a 

felszedett szennyeződéseket.

GUMI KIALAKÍTÁSÚ ÜTKÖZŐ

A Roomba nem tesz kárt bútoraiban. Előre érzékeli, ha bútorhoz 

közeledik és nem ütközik, hanem finoman érintkezik velük.

KÉNYELMES HORDOZÓ FOGANTYÚ

Praktikus fogantyú segítségével könnyedén áthelyezheti a robotot 

egyik szobából a másikba.

Önállóan porszívózik az iAdapt® Navigációs Technológia 
segítségével.

Használható mindenfajta szőnyegen, padlón,
járólapon és linóleumon.

Automatikusan feltölti magát a töltőállomáson a takarítási 
ciklusok között.
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Ultrahangos érzékelői alkalmazásával a legapróbb 
porszemeket is eltünteti.

Antitangle rendszer a vezetékek és a szőnyegrojtok 
felcsavarodásának megakadályozása érdekében

Wall-follow rendszer segítségével hatékonyan takarít 
a falak mentén és a sarkokban

Szintérzékelőknek köszönhetően a robot nem esik 
le a lépcsőről, emeletről

Spot üzemmód jól meghatározható helyeken lévő 
koncentrált szennyeződések feltakarítása

Ni-MH (nikkel-fémhibrid) akkumulátor magas kapacitása és 
viszonylag erős áram adásának képessége, amely szükséges 
a robot elektromotorainak üzemeléséhez, miközben megtartja 
a hosszú élettartalmat és az állandó áramerősséget

ROOMBA 620 JELLEMZŐI

620Roomba®

Robotporszívó


