בס"ד

שואב אבק סמסונג רובוט עם יחידת ריקון אוטומטית דגם SR8980
תחנת עגינה עם מערכת ריקון אוטומטית  -עם מיכל ענק של  2ליטר ופילטר  HEPA13נשלף ונשטף אין יותר
צורך לרוקן את הרובוט אחרי כל שאיבה ,השואב ידע לרוקן את עצמו ולחזור לעבודה מניקודה בה הפסיק.
 –The Visionary Mapping™ Systemבלעדי לסמסונג טכנולוגיה מיפוי הוידאו לוכדת  22תמונות לשנייה
עם המצלמה המשולבת בשואב האבק הרובוט ,ויוצרת מפה של הבית.
 NaviBot-Sהשואב הדק בעל גובה של  8ס"מ בלבד מה שמאפשר ניקיון גם תחת ספות יש גם את היכולת
לשנן את נתיב הניקוי הטוב ביותר ,וחישוב מיקומו המדויק של הרובוט בבית שלך.וכל זה בעזרת המצלמה.
 NaviBot-Sמשתמש במעבד ליבה כפולה ,שמאפשר לו לחשב בזריזות את כל הנתונים ולנקות מהר יותר ויעיל
יותר
חזרה מהירה לטעינה  NaviBot-Sמזהה שהסוללה הולכת להתרוקן ובעזרת המיפוי שבוצע הוא חוזר במהירות
ובדרך הקצרה ביותר לעמדת הטעינה
מפרט:
 מערכת ריקון אוטומטית בעלת מיכל 2
ליטר
 מיכל איסוף נשלף לריקון ושטיפה
מהירה בנפח  6.0ליטר
 מערכת הפעלה Windows CE
 54 חיישנים לזיהוי והתמצאות
 מברשות צד מסתובבות לניקוי פינות
 מסך  LEDלחיווי הפונקציות
 מערכת בקרת התחממות.
 חיישן למיכל מלא.
 הפעלה מלאה של הרובוט דרך שלט
אלחוטי או מפנל הפעלה של השואב
 היקף הרובוט מצופה גומי לשמירה על
ריהוט
 מגוון תוכניות עבודה לניקוי היעיל ביותר
 תוכנית TURBO
 שקט במיוחד 60db
 תוכניות יומית ושבועית לקביעת זמן קבוע לניקוי
 סוללה  Li-Ionהמספיקה עד  066דקות של עבודה רציפה
 גלגלים משוננים מצופים בגומי לשמירה על רצפות ופרקטים ולעליה קלה עד גובה של  0.4ס"מ
™ 2 Virtual Guardיחידות גדר וירטואלית המאפשרות בלחיצת כפתור להגדיר או להגביל את שטח הניקיון
הרצוי
מברשת  Pet Hair Careרחבה במיוחד  26ס"מ הניתנת לפירוק וניקיון בקליק אחד .המברשת בנויה עם פסי
מברשת ופסי מברשת אנטי סטטית 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.
צבע אפור מטלי.
מידות גוף הרובוט בס"מ:
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