Aspiração
poderosa, controlo
personalizado.

Robot Aspirador

Escolha uma divisão
ou todas as divisões

Poder de sucção
excecional

Extrai, aspira e filtra
para limpar

Aprende a disposição da sua casa
e consegue distinguir entre a cozinha
e a sala de estar, dando-lhe controlo
total para escolher as divisões e o
momento em que pretende limpar

Proporciona uma eficiência de sucção
até 10 vezes superior* para limpar a
sujidade entranhada, resíduos e pelos
de animais dos pavimentos

O nosso ótimo sistema de limpeza de
3 fases limpa o que está à vista e o
que não se vê

*Em comparação com o Sistema AeroVac™ do Roomba® Série 600.

Com 25 anos de experiência em
robótica e inovação contínua,
o iRobot® otimizou o nosso robot
aspirador Roomba® para ajudar
a limpar a fundo pavimentos de
casas em todo o mundo.

Especificidades
ANOS
Experiência em
robótica e inovação

PRODUTO
SKU
Tempo de carga
Tipo de filtro

Funcionalidades do Roomba i7:
®

Escolha uma divisão - ou todas as divisões

Aprende a disposição da sua casa e consegue
distinguir entre a cozinha e a sala de estar,
dando-lhe controlo total para escolher as
divisões e o momento em que pretende limpar

Tempo de funcionamento
da bateria
Tipo de bateria
Capacidade do depósito
de sujidade
Tipo de depósito de
sujidade
Limite da limpeza

i715840
90 minutos
Alta eficiência
75 minutos**
Iões de lítio
0,4 litros
Lavável
2 cm

CONTEÚDO DA CAIXA
Robot aspirador Roomba® i7

Poder de sucção excecional

Proporciona uma eficiência de sucção até
10 vezes superior* para limpar a sujidade
entranhada, resíduos e pelos de animais
dos pavimentos

Base de carga Home Base®
Cabo
1 barreira de modo duplo Virtual Wall ®
(2 pilhas AA incluídas)
1 filtro extra
1 escova para a limpeza de cantos adicional

Escovas de borracha multissuperfície com dupla ação

As escovas de borracha multissuperfície com
dupla ação apresentam um design exclusivo com
bandas de borracha que se adaptam a diferentes
superfícies do pavimento e que removem toda a
sujidade, desde pequenas partículas de pó até
resíduos maiores
Uma limpeza que pode ser vista e sentida todos
os dias

O nosso ótimo sistema de limpeza de 3 fases
limpa o que está à vista e o que não se vê

EXPEDIÇÃO
UPC da embalagem

885155015693

EAN da embalagem

5060359287311

UPC da caixa geral

10885155015690

EAN da caixa geral

5060359287328

Quantidade por MC
Dimensões da
embalagem (cm)
Dimensões da caixa
geral (cm)

1
12,9 x 41 x 51
42,9 x 14,5 x 54

Peso da embalagem (kg)

5,2 kg

Peso da caixa geral (kg)

5,9 kg

Contagem das paletes

32

Filtro de alta eficiência

Fabricado com um material especial, o filtro de
alta eficiência retém 99% de bolores, pólenes,
ácaros e alergénios

Compatível com a Descarga Automática de
Sujidade Clean Base™

Esvazia automaticamente o depósito do
robot para um saco descartável incluído
que tem capacidade para 30 depósitos com
sujidade, pó e pelo, para que não tenha que
pensar em aspirar durante semanas a fio

*Em comparação com o Sistema AeroVac™ do Roomba® Série 600.
**Testado em pavimentos rígidos.
©2018 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA.
Todos os direitos reservados. iRobot, Roomba e Virtual Wall são
marcas registadas da iRobot Corporation. AeroVac e Home Base
são marcas registadas da iRobot Corporation.

