
Můj nelepší partner při uklízení i při vytírání

EXPLORER SERIE 20 RR6875WH
Robotický vysavač Rowenta Explorer Serie 20 RR875WH

RR6875WH

 

 

 Řada Rowenta Explorer 20 představuje autonomní robotický vysavač, který si poradí s prachem a špínou na tvrdé
podlaze. Zážitek z automatického vysávání není jen o snadné manipulaci, ale rovněž o skvělé úrovni úklidu.
Kvalitní technologie kombinovaná s uživatelsky přívětivými prvky rozhraní vede k uspokojivým výsledkům. Čistící
robot, který musíte mít, na tvrdé podlahy.

 



VÝHODY PRODUKTU

Dopřejte si chvilku volna díky automatickému úklidu s pomocí řady Explorer Serie 20
S automatickým vysavačem se Vaše běžné domácí povinnosti změní v požitek díky praktické
technologii, která Vám umožní úklid delegovat a zajistit tak účinné výsledky čistění tvrdých
podlah.

Účinné čištění na všech typech tvrdých podlah
Dobrá úroveň úklidu je zaručena, díky kombinaci aktivního motorizovaného kartáče a dvou
postranních kartáčů a je účinná i v rozích místnosti. Proud vzduchu snadno sbírá prach.
S doplňkovou funkcí mopu umožňuje nyní řada Explorer 20 vysávat a vytírat podlahy současně
a odstraňovat tak i ten nejjemnější prach.

3 režimy úklidu
Režim náhodného kličkování, režim náhodného vysávání v místnosti a režim pro okraje
místnosti snadno promění robota v dokonalého partnera při úklidu v různých částech domu.
Pro komplexní plochy používejte režim náhodné kličkování nebo náhodné vysávání místnosti,
pokud potřebujete, aby byla místnost vysáta do 30 minut. Pro čištění okrajů místnosti u stěn a
soklů použijte režim pro okraje místnosti. Vyberte si ze 3 režimů úklidu podle Vašich potřeb a
mějte domov jako ze škatulky.

Bezpečná a snadná navigace
3 hlavní prvky, pomocí kterých se robot dokáže vyhnout překážkám: infračervené snímače, ale
také nárazník a snímače nerovností dokáží detekovat překážky a zabránit tak pádu

Technologie lithium-iontové baterie
Kompaktnost a dlouhá výkonnost na dosah. Prodloužená životnost baterie díky lithiové
technologii umožňuje až 150 minut provozu

Systém plánování zahrnuje až 7 programů, které lze využívat každý den v týdnu a mít tak dům
neustále bez prachu.

Spuštění a zastavení na příkaz
Praktický a snadno použitelný spojenec se dvěma způsoby ovládání: spuštění a zastavení
přímo na spotřebiči nebo pomocí ergonomického dálkového ovládání s displejem a možností
ovládat všechny funkce Vašeho robota.
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Další obrázky produktu

FOTKY PRODUKTU



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


