בס"ד

שואב אבק  PowerBotסמסונג דגם SR20H9050UW
 PowerBotעם טכנולוגיית ה Cyclone Force -הפרדת אבק גבוהה
במיוחד של  99%ועוצמת שאיבה הגדולה פי  60משואב אבק רובוטי
רגיל.
 -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.
בעל פילטר  HEPA13הניתן לשטיפה  -יעיל לסובלים מאלרגיה ורגישות
לאבק,אבקנים,קרדית האבק המבטיח בשילוב טכנולוגיית הCyclone -
 Forceהפרדת 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.

מפרט:











מיכל איסוף נשלף לריקון ושטיפה
מהירה בנפח  0.7ליטר .
מערכת הפעלה Windows CE
™ FullView Sensorלזיהוי והתמצאות
מסך  LEDלחיווי הפונקציות
חיישן למיכל מלא.
הפעלה מלאה של הרובוט דרך שלט אלחוטי
או מפנל הפעלה של השואב
 7תוכניות עבודה לניקוי היעיל ביותר
תוכניות יומית ושבועית לקביעת זמן קבוע לניקוי
סוללה  Li-Ionהמספיקה עד  60דקות של עבודה רציפה וטעינה מהירה במיוחד של כ  2.5שעות
 Easy passגלגלים משוננים מצופים בגומי לשמירה על רצפות ופרקטים ולעליה קלה עד גובה של  2.5ס"מ

™ Virtual Guardיחידת גדר וירטואלית המאפשרות בלחיצת כפתור להגדיר או להגביל את שטח הניקיון הרצוי
מברשת  Pet Hair Careרחבה במיוחד  311מ"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.
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