72e

Roomba 7
®

Støvsugerrobot

Den avancerede Roomba giver en dybere, mere koncentreret rengøring.

Grundig rengøring

Brugervenlig

Patenteret 3-trins
rengøringsprocess

Rengør dine gulve ved et tryk på en
knap, eller programmér rengøringen,
når du ikke er hjemme

Udstyret med akustiske
og optiske sensorer
Støvsuger automatisk med brug af
iAdapt® Responsive Navigation teknologi

Roomba 772e funktioner
Kører under og omkring møbler og forbi
løse ledninger uden at ødelægge noget.

Klarer alle hårde gulvoverflader og gulvtæpper.

Et grundigt rumdække sikres med den roterende
sidebørste, som rengør langs listerne.

Rengør efter et skema, der er tilpasset dig.

Undgår trapper og afsatser.

HEPA-filtrene opfanger skæl fra kæledyr,
støvpartikler og andre allergener.

Automatisk opladning efter endt rengøring.

Opfanger små partikler og koncenterer
rengøringen med Persistent Pass.

Opfanger særligt snavsede områder og rengør dem
mere intensivt.

En fokuseret, grundig rengøring med et tryk
på en knap, hver dag.
Roomba® 772e har en patenteret 3-trins rengøringsproces med
modsatroterende børster og effektiv støvsugning, som fjerner
snavs, støv og hår fra dine gulve med dobbelte HEPA-filtre, og
efterlader dit hjem fri for partikler og allergener.
Roomba 772e er nem at bruge – bare tryk på CLEAN. Med
iRobots iAdapt® Responsive Navigation teknologi kan Roomba
finde rundt i rummet og sørger for, at hvert område dækkes flere
gange for en grundig rengøring. Roomba 772e er også udstyret
med Dirt Detect™ series 2, som bruger optiske og akustiske
sensorer til at fokusere på områder med højere koncentration af
snavs, så intet snavs efterlades.
Ydermere er Roomba 772e udstyret med en Virtual Wall®, så
Roomba gør rent, hvor du ønsker det, og holder sig fra områder,
som du ikke ønsker rengjort.
Alle Roomba-modeller, inkl. Roomba 772e, har en roterende
sidebørste til rengøring langs med listerne. Roomba 772e er så
kompakt, at den kan navigere under og rundt om møbler, undgå
trapper og afsatser, og den vender automatisk tilbage til sin
ladestation™ for genopladning mellem rengøringscyklusser.

BRANCHEFØRENDE YDEEVNE
• Opsamler effektivt store mængder snavs, støv og hår fra alle gulvtyper
• Opfanger områder med større mængder snavs, så grundig rengøring
udføres, hvor der er brug for det

BRUGERVENLIG
• Rengør under og omkring møbler, senge, i hjørner og langs
med listerne
• Undgår trapper, forhindringer og løse ledninger
• Klarer rum med tæt møblering uden at beskadige møbler eller andre
genstande
• Roomba kan programmeres til at gøre rent, når det passer dig,
op til 7 gange om ugen

EN GRUNDIG RENGØRING
• Opfanger effektivt snavs på besværlige områder, endda under og
omkring møbler
• Spot Clean Mode udfører en hurtig støvsugning af snavs på et
lille område, som f.eks. spildt havregryn eller en væltet potteplante
• De dobbelte HEPA-filtre opfanger fint støv og allergener helt ned til
0,3 mikrometer

SPECIFIKATIONER
Dimensioner (cm)
Ø35 x 9,2 H

Enheder pr. kolli
1

Vægt (kg)
3,85

Master-EAN
5060359282545

El-tilslutning
240V

Master-UPC
10885155008968

EAN
5060359282538

Dimensioner (cm)
pr. koli
49,5 L x 14,6 B x 57,2 H

UPC
885155008961

Vægt (kg) pr. kolli
6,6

Dimensioner (cm) emballage
48,3 L x 12,7 B x 54,6 H

Info om genanvendelig
emballage for EU
85 %

Vægt (kg) emballage
6

Genanvendelighed pr. kolli
100 %

Info om genanvendelig
emballage for EU
85 %

Enheder pr. palle
48

Genanvendelig
emballage
100 %

Enheder pr. lag
16

Støjniveau*
61 dB

Opladningstid
≤ 2 timer

Filtertype
HEPA
*intern undersøgelse på gulvtæppe

INDEHOLDER
iRobot® Roomba® 772e
med sidebørste, AeroVac™ Serie 2 støvbeholder

Home Base™
med integreret strømforsyning og EU-ledning

1 Virtual Wall®enhed
(batterier medfølger ikke)
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Rengøringsredskaber
1 rund og 1 flad

iRobot® XLife™ batteri med forlænget levetid
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