שואב אבק  PowerBotסמסונג דגם SR20M7070WD
 PowerBot Smartשליטה מלאה על פעולת השואב דרך הסמארטפון
שלכם אנדרואיד או  ,IOSהמאפשרת שליטה על תוכניות השאיבה,
תכנות זמני עבודה ,ובלעדי לסמסונג מיפוי הבית וניקיון של איזורים
נבחרים לפי בקשת המשתמש גם כאשר אתם נמצאים מחוץ לביתכם,
כל זה באמצעות אפליקציית  Smart Homeשל סמסונג.
 PowerBotהעוצמתי ביותר עד פי  40יותר חזק משואב רובוט
סטנדרטי ועד פי  2יותר חזק משואבי מטאטא נטען  ,הרובוט בעל
טכנולוגיית ה Cyclone Force -הפרדת אבק גבוהה במיוחד של
 99%ועוצמת שאיבה מדהימה
 -Digital Inverter BLDC Motorלראשונה בעולם השואבים
הרובוטים ,מנוע אינוורטר ללא פחמים לחסכון מירבי באנרגיה ,שקט,
ואמינות לאורך שנים.
שלט אלחוטי בעל טכנולוגיית  Targetפשוט תכוונו עם לייזר
המובנה בשלט לאיזור הניקוי השואב ישאב רק באיזור זה.
 HEPA11הניתן לשטיפה  -יעיל לסובלים מאלרגיה ורגישות לאבק,אבקנים,קרדית
האבק המבטיח בשילוב טכנולוגיית ה Cyclone Force -הפרדת אבק גבוהה
במיוחד של .99%
 – The Visionary Mapping™ Systemבלעדי לסמסונג טכנולוגיה מיפוי
הוידאו לוכדת  32תמונות לשנייה עם המצלמה המשולבת בשואב האבק הרובוט,
ויוצרת מפה של הבית.
 – Cyclone Forceבלעדי לסמסונג טכנולוגיית ציקלון כפול משופרת עם קיבולת אבק
משופרת .הטכנולוגיה היחודית של סמסונג היא מערכת תאים דו-ציקלונית ייחודית העובדת ב
 3שלבים  -תא להפרדת חלקיקי אבק גדולים ע"י מערכת ציקלון ,תא מיקרו ציקלוני למעבר
אוויר ולאיסוף אבק מיקרוסקופי אשר מפריד את האבק באופן אופטימלי ,תא למעבר אוויר
החוצה דרך פילטר  HEPA13המערכת מגבירה את יעילות השאיבה ושומרת על עוצמת
השאיבה המקסימלית גם כאשר המיכל מלא.
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מיכל איסוף נשלף לריקון ושטיפה מהירה בנפח  0.6ליטר
 FullView Sensor™2.0לזיהוי והתמצאות
דק במיוחד גובה  9.7ס"מ בלבד
מסך  LEDלחיווי הפונקציות
פילטר נוסף לעבודה רציפה כאשר הפילטר נמצא בשטיפה
 Edge Clean Masterלהב אוטומטי לניקוי יסודי של פינות וספים.
הפעלה מלאה של הרובוט דרך סמארטפון ,שלט אלחוטי
או מפנל הפעלה של השואב
 3תוכניות עבודה לניקוי היעיל ביותר ו 3-עוצמות שאיבה
תוכניות חד פעמית ויומית לקביעת זמן קבוע לניקוי
סוללה  Li-Ionהמספיקה עד  90דקות של עבודה רציפה
וטעינה מהירה במיוחד של כ  2.5שעות
 Easy pass 2.0גלגלים משוננים גמישים לשמירה על
רצפות ופרקטים ולעליה קלה עד גובה של  1.5ס"מ

מברשת  Pet Hair Careרחבה במיוחד  305מ"מ הניתנת לפירוק וניקיון בקליק אחד .המברשת
בנויה עם פסי סיליקון אנטי סטטי לניקוי מהיר ואפקטיבי ולהרמה ושאיבה אפקטיבית ומהירה של
שערות ולכלוך קשה.
שלוש שנים אחריות על הרובוט :שנה אחריות
מלאה  +שנתיים נוספות אחריות מוגבלת ללא
תוספת תשלום
שנה אחריות על סוללה.

www.samline.co.il

