Extremamente eficiente para as
suas necessidade de limpeza
Features
Smart Navi™ 3.0
Trajeto de limpeza
Limites virtuaisTM
Tecnologia de lavagem OZMO™

Mais liberdade graças à inovação

Descubra, com o DEEBOT OZMO 905, o mundo dos inteligentes robôs domésticos.
Com navegação sistemática, um sistema integrado de aspiração e lavagem e
um aumento automático da potência em carpetes ou tapetes, este DEEBOT é
extremamente eficiente com a sua limpeza exigente.

FEATURES
Mapeamento e tecnologia de navegação Smart Navi™ 3.0

Tecnologia Inteligente

Com a tecnologia Smart Navi™ 3.0, o DEEBOT analisa
a sua casa e cria um cartão interativo na ECOVACS
Home App. Graças a este cartão terá acesso a inúmeras
funções, tais como a possibilidade de selecionar e
adaptar a área a limpar.

Fácil de utilizar. Manutenção simples

Programação diária

Carregamento automático

Deteção de obstáculos

Trajeto de limpeza inteligente e altamente eficiente
Depois de o DEEBOT ter analisado a sua casa e criado o
cartão interativo na App, ele planeia automaticamente o
trajeto de limpeza mais eficiente e adequado ao ambiente
do seu lar. De acordo com este modelo sistemático de
limpeza, o DEEBOT proporciona uma limpeza ainda mais
profunda, e sobretudo abrangente, da sua casa.

Limites virtuaisTM
Tem cantos ou zonas em casa onde não quer que o
DEEBOT aspire porque está lá alguma coisa no chão? Isso
não é problema para o DEEBOT OZMO 905. Basta definir,
na ECOVACS Home App, limites virtuais para definir as
áreas onde o DEEBOT não deve aspirar.

Tecnologia de segurança por fases

Dados básicos
Nível de ruído

aprox. 66 dB

Tempo de carregamento

aprox. 4 horas

Bateria

Li-ion, 2600 mAh

Duração máxima de funcionamento

aprox. 90 min.

Volume do depósito de pó

450 ml

Altura máx. de soleira

aprox. 1.8 cm

Material contido na embalagem
1

2

Robot aspirador

Limpeza combinada: aspiração e lavagem

190924

A combinação da inovadora tecnologia de lavagem
OZMO™ com a potente aspiração a vácuo permite ao
DEEBOT aspirar e lavar os seus pavimentos, o que lhe
garante um brilho especial.

Panos de microfibra
laváveis e reutilizáveis

DEEBOT OZMO 905
1

Carregador

1

Placa para pano de lavagem

4

Escovas laterais

1

Acessório de polimento

2

Filtros de pó

1

Manual do utilizador

1

Acessório para sucção direta

1

Tanque de água OZMO

Especificações técnicas
Nome

DEEBOT OZMO 905

Peso do aparelho

4,3 kg

Tamanho do robot

350 x 350 x 102 mm

Embalagem do produto Peso

6,1 kg

Embalagem do produto Tamanho

507 x 424 x 143 mm

Embalagem exterior Peso (1 em 1)

6,6 kg

Embalagem exterior Tamanho (1 em 1)

520 x 151 x 436 mm

EAN EU

6943757613441

As especificações técnicas e de design podem ser alteradas na sequência do desenvolvimento do produto.
O produto é testado sob condições laboratoriais padronizadas. O desempenho atual pode variar.
Todas as imagens apresentadas destinam-se unicamente a fins ilustrativos e podem diferir ligeiramente do produto atual.

ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf
www.ecovacs.com | info@ecovacs-europe.com
ecovacs.pt

SUPORTE
707 502073 (gratis)
Segunda a sexta-feira, de 9.00 a 18.00
service-pt@ecovacs-europe.com

