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Az ellentétesen forgó tisztítófejek felaprítják 
a szennyeződéseket és felszedik a piszkot, 
ugyanakkor a kefe nélküli kialakítás szükmi-

nimalizálja a karbantartást.

Az AeroForce rendszer a levegőt a 
rotáló kefék közötti szűk résbe sűríti, 

ezáltal a kefék jelentősen felgyorsulnak.

Kialakításának köszönhetően maximalizálja 
a szívó erőt, és optimalizálja a robot  

hatékonyságát.

A ROOMBA 870 JELLEMZŐI

Ultrahangos és optikai érzékelői segítségével a  
piszkosabb területeken intenzívebben dolgozik.

A padló minden szegletén többször is átmegy. Automatikusan tölt a takarítási ciklusok között.

Egy forgó oldalkefe segítségével a falak mentén is takarít. Az Önnek megfelelő program szerint takarít.

Ügyesen manőverezik a bútorok és kábelek körül, 
anélkül, hogy azokban bármilyen kárt tenne.  

Önállóan porszívózik az iAdapt® navigációs rendszernek 
köszönhetően..

Az AeroForce™elszívóknak köszönhetően nincsenek 
többé hajszálakkal teli kefék.

Elkerüli a lépcsőket és egyéb akadályokat.

Minden padlótípuson működik.

AEROFORCE™ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ TAKARÍTÓRENDSZERREL
Akár 50%-kal nagyobb takarító teljesítmény

Roomba®870

Hatékony AeroForce™ 
tisztítófejek

AeroForce rendszer Kiváló hatékonyságú porszívó

Robotporszívó
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TARTOZÉKOK

iRobot® Roomba® 870
HEPA filterrel, oldalkefével, 2 AeroForce™ tisztító kefével

2 db Virtuális fal - Virtual Wall
4 C elemmel

Távirányító
2 AA elemmel

Extra HEPA filter

Home Base™

EU zsinórral

iRobot XLife™ hosszabb élettartamú akkumulátor
Beépítve

A gyűjtőrekesz kódja
10885155004687

Gyűjtő EAN kód
5060155408057

Gyűjtőrekeszenkénti 
darabszám

1

Gyűjtőkarton csomagolás  
újrahasznosíthatósága

100%

Euro: 9 
Blokk: 13

Rétegenkénti  
egységek száma

Euro: 27 
Blokk 26

Raklaponkénti  
egységek száma

Gyűjtőrekeszen az EU 
csomagolási hulladékra 
vonatkozó információ

95%

Gyűjtőrekesz méretei (cm)
54,2 hosszú X 15,2 széles 

X 43,7 magas

6,5
A gyűjtőrekesz súlya (kg)

Feszültség
240 V

A robot súlya (kg)
3,8

A robot mérete (cm)
35,3 hosszú X 35,3 széles 

X 9,2 magas

A kiskereskedelmi  
doboz súlya (kg)

5,6

A kiskereskedelmi doboz  
csomagolásának  

újrahasznosíthatósága
100%

Kiskereskedelmi doboz EU  
csomagolási hulladékra  
vonatkozó információ

95%

A kiskereskedelmi  
doboz mérete (cm)

52 hosszú X 14 széles X 42 magas

Kiskereskedelmi vonalkód
5060155408057

Kiskereskedelmi gyártmánykód
885155004680

SPECIFIKÁCIÓ

870

Az iRobot® Roomba® 870 az egyik legkiválóbb 
teljesítményű porszívó robot. A forradalmian 
új AeroForce™ nagyteljesítményű 
takarítórendszerrel és az AeroForce™ tisztító 
fejekkel bizonyítottan akár 50%-kal több 
szennyeződést, port, hajszálat/szőrt, piszkot 
takarít fel bármilyen padlótípusról - ugyanakkor 
sokkal kevesebb karbantartást igényel. 

A porszívózás ennél nem lehet egyszerűbb - Roomba 870. 
Egyszerűen nyomja meg a CLEAN gombot, és a Roomba 
máris munkához lát. Könnyedén tájékozódik, elkerüli az 
akadályokat, kiporszívózik a bútorok alatt, és hatékonyan 
takarít ki mindenhol, többször is átmegy a padlófelületen, és 
ahol szükséges, nagyobb erőbevetéssel dolgozik.

A Roomba 870 ideális az allergiától szenvedők és háziállat-
tulajdonosok számára, és minimális karbantartást igényel. 
És Önnek még csak otthon sem kell lennie a takarításhoz! 
Egyszerűen állítsa be a programot, és Ön máris indulhat sokkal 
élvezetesebb kalandokra, ahonnan hazatérve gyönyörű tiszta 
padló fogadja. 

ÚJ AEROFORCE™ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ TAKARÍTÓRENDSZER
• Forradalmian új takarítórendszer, mely a legkiválóbb takarító 

teljesítményt nyújtja, mivel ideálisan kombinálja a porszívózást és a 
szennyeződések eltávolítását.

• Az ellentétesen forgó hatékony AeroForce™ tisztítófejek felaprítják 
a szennyeződéseket és felszedik a piszkot, ugyanakkor a kefe nélküli 
kialakítás minimalizálja a karbantartási igényt. 

•  A Az AeroForce rendszer egy zárt csatornán keresztül vezérli a 
levegőt, ezzel megtöbbszörözi a porszívó erőt. 

•  A nagyteljesítményű porszívót úgy alakították ki, hogy maximalizálja 
a porszívó erejét, és optimalizálja a robot takarítási hatékonyságát. 

A ROOMBA 870 MINDEN VERSENYTÁRSAT ELTAKARÍT AZ ÚTBÓL
• 5x hatékonyabb, mint a korábbi Roomba modellek. 

• A padló minden szegletét többször is átporszívózza. 

• Érzékeli a szennyeződéseket, és ahol szükséges, nagyobb 
erőbedobással dolgozik. 

• Ügyesen manőverezik a bútorok, ágyak és függönyök között és alatt. 

• Takarít a falak mentén is. 

• Kikerüli a lépcsőket, az akadályokat és vezetékeket.

• Zsúfolt szobákban anélkül dolgozik, hogy kárt okozna a bútorokban 
vagy a törékeny tárgyakban. 

KEVESEBB KARBANTARTÁSI TENNIVALÓ
• A hatékony AeroForce™ tisztítófejeknek köszönhetően az 

összegubancolódott hajszálak szinte sosem okoznak problémát, 
és a fejek gyorsabban tisztíthatók, mint a porszívó kefék. 

• A robotot ritkábban szükséges karbantartani és tisztítani.

• Az alkatrészek tartósabbak.

• Nincs szükség karbantartó szerszámra.

• Az új iRobot XLife™ akkumulátor kétszer annyi takarítási ciklust képes 
teljesíteni, mint a korábbi Roomba akkumulátorok, így kétszer annyi 
idő múlva kell csak cserélni.*

*A Roomba ugyanannyi ideig működik a töltések között. Az akkumulátor élettartama változik a 

használattól és a környezettől függően. A Roombát a használati utasítás szerint használja, hogy 

az akkumulátor a lehető leghosszabb ideig működőképes maradjon!
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