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Robotstøvsuger

Trægulve, fliser og linoleum        Automatisk tilpasning til tæpper

Støvsuger regelmæssigt 
- så DU ikke behøver gøre det!

Støvsugning når det passer dig 
- hvad enten du er ude eller 
hjemme.
Roomba 580 kan times og skema-
lægges tilat gøre rent, når DU synes.

Roomba kommer helt ud til kanterne
med sin specialdesignede sidebørste, 
og følger væggene helt ind i de mest
snævre hjørner.

»Virtual Wall Light House« sørger
for at guide Roomba videre til 
næste værelse eller ladestationen
efter endt rengøring, og forhindrer
robotten i at køre ind i samme rum
to gange på én tur.

Roomba når dybt ned i dine tæpper
for at fjerne snavs og dyrehår.
Rengør effektivt hele gulvet og 
styrer selv udenom møbler og langs
vægge.

Tilpasser sig automatisk fra hårde
gulve til tæpper.

Roomba undgår automatisk trapper
med sin indbyggede trappesensor.

Rengør mere effektivt i specielt 
snavsede områder.

Roomba finder selv tilbage til sin
ladestation efter endt rengøring.

Let at bruge - bare tryk på »Clean«-
knappen, og Roomba går i gang med
rengøringen.

Roomba registrerer selv vægge og
sætter hastigheden ned når den 
nærmer sig forhindringer. Fjedrende
stødliste gør, at Roomba kun berører
forhindringer ganske blidt, hvorefter
den skifter retning.

Indbygget Anti-Tangle-System gør at
Roomba ikke hænger fast i frynser
eller ledninger.

Tilbehør:

3 virtuelle Lighthouse vægenheder,
ladestation, 1 filter, fjernbetjening
APS 3000 mAh-batteri, der oplades på
kun 3 timer.

Tekniske specifikationer:

Diameter: 33,5cm. Højde: 9cm
Vægt inkl. batteri: 3,76kg 
Stor, aftagelig støvbeholder
Batterikapacitet: 60-90 min pr. 
opladning afhængig af gulvtype.

Roomba 580
er en avanceret 

robotstøvsuger, der 
rengør, når og hvor det er 

mest hensigtsmæssigt for dig. 

Vend hjem til friskt 
rengjorte gulve – hver dag!

www.witt.dk/roomba
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Rengør 4 rum 
pr. opladning

Skemalægnings-
system

Automatisk
ladestation

3 Virtual Wall
Light Towers
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