
Elkerüli a szőnyegeket, szőnyegpadlót, lépcsőket  
és egyéb akadályokat.

Súroló és gumitörlős 
elszívó mód

A súrolókefe 600 fordulat/percnél is  
gyorsabban forog, így eltávolítja a makacs  

szennyeződéseket, míg a gumibetétes  
tisztítófej felszívja a piszkos vizet a padlóról

KIHASZNÁLHATÓSÁG KÉNYELEM

Söprő és áztató  
mód

Felsöpri a piszkot, majd egy vékony réteg 
vizet vagy Scooba Juice ® keménypadló 

tisztítószert visz fel a padlóra, ami  
feláztatja a makacs szennyeződéseket

Gumitörlős befejező 
mód

A program vége a gumibetétes feltörlés, 
így tiszta padlót hagy maga után

SCOOBA 450 felmosó robot jellemzői

A falak mentén is takarít, így a padló minden szegletét 
feltakarítja.

Egy tele tartállyal 28 négyzetmétert is képes  
felsúrolni, mielőtt újra kellene tölteni. 

Vízzel vagy Scooba Juice keménypadló  
tisztítószerrel működik, amely a baktériumok  
akár 99,3%-át eltávolítja.*

Alkalmazkodik az Ön takarítási szükségleteihez: 
választhat egy 40 perces vagy, kisebb  
alapterület esetén, egy 20 perces ciklus között.

A bútorok körül és alatt, azok károsítása nélkül navigál. A takarítandó szobában marad, és nem megy oda, 
ahova Ön nem szeretné.

Önállóan súrol, az iAdapt® navigációs rendszernek 
köszönhetően. Egyszerű használat a kezdéstől a befejezésig.

A legtőbb padlótípuson működik.

A MEGÚJULT SCOOBA® HÁROMCIKLUSÚ TAKARÍTÓ ELJÁRÁS, ÁZTATÓ TECHNOLÓGIÁVAL
Háromszor jobban kezeli a makacs szennyeződéseket, mint korábban, és a baktériumok akár 99,3%-át eltávolítja.*

Scooba® 450

A padló minden szegletén többször is átmegy.

Scooba®

*  Ha a használati utasítás szerint Scooba Juice® keménypadló tisztítószerrel használják, laboratóriumi tesztek eredményei szerint a Scooba felmosó robot kétszeri áthaladással eltávolítja a baktériumok akár 
99,3%. Az egyéni eredmények különbözőek lehetnek.
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A padlót sokkal ritkábban súroljuk fel, mint kellene.  
Az iRobot® Scooba® 450 az egyetlen felmosó robot, 
mely a keménypadlók felsúrolásának fárasztó 
munkáját elvégzi, így Ön mentesül a feladat alól.  
A Scooba 450 automatikusan söpör és áztat, 
súrol, majd gumitörlővel feltörli a padlót, miközben 
eltünteti a makacs szennyeződéseket és a 
baktériumok akár 99,3%-át.*

A forradalmian új Scooba háromciklusú eljárás előáztató 
technológiáját alapjaiban újították meg, hogy a keménypadlókat 
a korábbiaknál 3x alaposabban takarítsa fel, kevesebb munkával. 
Egyszerűen töltse fel a robotot, és nyomja meg a CLEAN gombot.

Az iAdapt® navigációs rendszer segítségével a Scooba minden 
nehézség nélkül navigál otthonában, kikerüli a szőnyegeket, lépcsőket 
és egyéb akadályokat, és többször is végigmegy a padlón, ami a 
lehető legalaposabb takarítást eredményezi. A felmosóronggyal 
ellentétben a Scooba minden alkalommal friss vizet használ a 
felmosáshoz, soha nem engedi vissza a piszkos vizet a padlóra. 
A Scooba 450 súrolókeféje több mint 600 fordulattal működik 
percenként, így küzd a piszok és makacs szennyeződések ellen.

A SCOOBA HÁROMCIKLUSÚ TAKARÍTÓ ELJÁRÁSA

• Alapjaitól megújítva - a Scooba 450 háromszor alaposabban takarít, mint 
korábban

• Vízzel vagy Scooba Juice ® keménypadló tisztítószerrel működik, amely 
a baktériumok akár 99,3%-át eltávolítja, mégpedig antibakteriális szerek 
használata nélkül*

•  Söprő és előáztató ciklus: Felsöpri a piszkot, majd egy vékony réteg vizet 
vagy Scooba Juice keménypadló tisztítószert visz fel a padlóra, ami feláztatja a 
makacs szennyeződéseket 

•  Súroló és gumitörlős elszívó cíklus: A súrolókefe 600 fordulat/percnél 
is gyorsabban forog, így eltávolítja a makacs szennyeződéseket, míg a 
gumibetétes tisztítófej felszívja a piszkos vizet a padlóról 

• Gumitörlős befejező ciklus: A program vége a gumibetétes feltörlés, így 
tiszta padlót hagy maga után

• Az iAdapt® navigációs rendszer: A Scooba fejlett szoftver- és 
érzékelőrendszerének köszönhetően eligazodik a szobákban, a padló minden 
szegletén többször is átmegy, és kikerüli a szőnyegeket, lépcsőket és egyéb 
akadályokat

• Kétrekeszes tartály: A tiszta és piszkos vizet külön tárolja, így a Scooba 450 
soha nem engedi vissza a piszkos vizet a padlóra

HASZNÁLATA EGYSZERŰ
• Egyszerűen töltse fel a tartályt, és nyomja meg a 'CLEAN' gombot

• Akár 28 négyzetmétert is feltakarít, mielőtt tölteni kellene

• A Scoobát mindenhol használhatja, ahol felmosórongyot használna. Tökéletes 
megoldás linóleum, PVC, kő és keményfa padlón

• Két takarító módból választhat: egy 40 perces teljes ciklus vagy, kisebb 
alapterület esetén, egy 20 perces ciklus közül

• Az új információs gomb és a használati útmutató mindenről tájékoztatja Önt

• Intuitív színkódolás a legtöbbet használt alkatrészeken

• Kompatibilis a Roomba kiegészítőkkel, így a Virtual Wall® virtuális fallal,  
hálózati töltőkkel és akkumulátorokkal

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK
• DryDock™ töltő és szárító állomás: Beindítja a Scooba 450 szárító ciklusát, 

ezzel csökken a száradás ideje és a mikrobák felgyülemlése a töltés során.  
A Scooba 450 számára tárolóhelyet is biztosít. 

*  Ha az utasításoknak megfelelően Scooba Juice®keménypadló tisztítószerrel használják, laboratóriumi tesztek 
eredményei szerint a Scooba felmosó robot kétszeri áthaladással eltávolítja baktériumokat. Az egyedi eredmények 
különbözőek lehetnek.

© 2013 iRobot Corporation. Minden jog fenntartva. Az iRobot, a Scooba, az iAdapt és a Virtual Wall az iRobot Corporation bejegyzett védjegyei. A DryDock az iRobot Corporation védjegye. 
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A gyűjtőkarton kódja
10885155005257

Gyűjtő EAN kód
5060155408590

Gyűjtőkarton darabszám
1

Gyűjtőkarton csomagolás  
újrahasznosíthatósága

100%

Rétegenkénti  
egységek száma

Euro: 10 
Blokk: 16

Raklaponkénti  
egységek száma

Euro: 20 
Blokk: 32

Gyűjtőkarton EU  
csomagolási hulladékra 
vonatkozó információ

95%

Gyűjtőkarton méretei (cm)
47,6 hosszú X 13,6 széles X 44 magas

A gyűjtőkarton súlya (kg)
6,6

Feszültség
240 V

A robot súlya (kg)
3,7

A robot mérete (cm)
37 hosszú X 37 széles X 9,2 magas

A kiskereskedelmi  
doboz súlya (kg)

6,0

A kiskereskedelmi doboz  
csomagolásának  

újrahasznosíthatósága
100%

Kiskereskedelmi doboz EU  
csomagolási hulladékra  
vonatkozó információ

95%

A kiskereskedelmi  
doboz mérete (cm)

46,8 hosszú X 13,2 széles X 43,1 magas

Kiskereskedelmi vonalkód
5060155408583

Kiskereskedelmi gyártmánykód
885155005250

SPECIFIKÁCIÓ

TARTOZÉKOK

iRobot® Scooba® 450

Virtuális fal®

4C elemmel

APS akkumulátor

Scooba Juice® keménypadló tisztítószer

Töltő
EU zsinórral

450
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