Um verdadeiro multitalento
para qualquer trabalho
Caraterísticas
Modo de aspiração e de mopa
Limpeza de alta potência
Sistema de 3 níveis
Compatível com smart home

Fácil de utilizar e com forte potência de sucção
para um chão limpo

Está cansado de perder o seu tempo a aspirar e a lavar o seu chão? Não seria melhor usar esse tempo
para apreciar as coisas boas da vida? Então o DEEBOT 605 é exatamente o que precisa. É ideal para
aspirar pavimentos duros, mas também lava o chão assim que o equipar com o depósito de água
fornecido! Se quiser aspirar a sua tapetes e alcatifas, ele também o fará sem qualquer problema. O seu
caminho de limpeza sistemático para trás e para a frente é particularmente eficiente, podendo cobrir
uma maior área de limpeza. Com a aplicação bastante intuitiva pode até controlar o DEEBOT a partir
de qualquer lugar e a qualquer momento. O DEEBOT 605 é o seu prático ajudante, com o qual nunca
tem de se preocupar - carrega-se a si próprio, limpa onde e quando lhe disser, evita obstáculos e não
vai contra o mobiliário. A sua tecnologia de segurançaem escadas até garante que ele não caia nelas.
Nunca foi tão fácil limpar a casa!

CARATERÍSTICAS
Mudança do módulo de aspiração para o módulo de água

Tecnologia Inteligente

O DEEBOT 605 é um verdadeiro multitalento que
até lava o seu chão. Para tal basta retirar o depósito
de pó e encaixar o depósito de água. Assim que
estiver encaixado o DEEBOT entra automaticamente no modo de lavagem, seguindo um trajeto
de lavagem inteligente. O tecido de microfibras é
humedecido apenas quando o robô está em movimento. Se ele parar ou quando volta à estação de
carga o fluxo de água pára diretamente.

Programação diária do tempo
Fácil de utilizar. Manutenção simples.
Carregamento automático
Deteção de obstáculos

Limpeza de alta potência para todo o tipo de pavimento
O DEEBOT consegue limpar diversos tipos de
pavimentos, inclusive pavimentos duros e tapetes
e alcatifas. Ele dispõe de um sistema de limpeza
de alta potência que domina várias tarefas de
limpeza.

Sistema de 3 níveis para uma limpeza sem esforço
Com as suas escovas de limpeza de cantos e
a escova principal em forma de V, o DEEBOT
varre, levanta o pó e sujidade. Isso faz dele o
equipamento ideal para limpar tapetes e alcatifas
e também pavimentos duros.

Trajeto de limpeza inteligente para uma maior eficiência

180723

O método de limpeza inteligente do DEEBOT
é ideal para pavimentos duros, mas também é
apropriado para aspirar o pêlo dos seus animais.
O trajeto de limpeza sistemático para trás e para
a frente proporciona uma limpeza mais rigorosa e
eficiente e, por conseguinte, cobre uma maior área
de limpeza.

Tecnologia de segurança por fases

Dados básicos
Nível de ruído

aprox. 64 dB

Tempo de carregamento

aprox. 4 horas

Bateria

Lítio, 3000 mAh

Duração máxima de funcionamento

aprox. 110 min.

Volume do depósito de pó

300 ml

Altura máx. de soleira

aprox. 1,4 cm

Material contido na embalagem
1

Robot para limpar o chão DEEBOT 605

1

Comando remoto com uma pilha de botão

1

Tanque de água

2

Panos de microfibra laváveis e reutilizáveis

4

Escovas laterais

2

Filtros de pó

1

Manual do utilizador

1

Carregador

Especificações técnicas
Nome

DEEBOT 605

Peso do aparelho

3,3 kg

Tamanho do robot

332 x 332 x 79 mm

Embalagem do produto Peso

4,9 kg

Embalagem do produto Tamanho

475 x 115 x 378 mm

Embalagem exterior Peso (1 em 1)

5,4 kg

Embalagem exterior Tamanho (1 em 1)

492 x 127 x 400 mm

EAN EU

6943757612130

No âmbito do melhoramento contínuo do produto, o
 s dados técnicos e as características da construção poderão ser alterados.
Os ensaios do produto serão realizados em condições laboratoriais padrão. O desempenho efetivo poderá diferir.
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