Specifikationer

Tekniske specifikationer
Model:

Iclebo-home

Farve:

sort perlemor

Størrelse:
Vægt:

35 cm x 10 cm
3,9 kg

Hastighed:

30 cm/sec.

Batteri:

Lithium-Ion

Opladetid:
Batteri køretid:
Støj:
Filter:

150 min.
90 - 110 min.
under 60 dB

Effekt:

30W/70W
Inkluderet

Forhandler:

Meget lang køretid
med 30W/70W
lithium-ion batteri

HEPA

Fjernbetjening:
Timer:

HEPA filter
(astma/allergi filter)

Mulighed for programmeret

Medfølgende fiberklud
kan monteres og får
glatte gulve til at skinne

Den nye generation af
iClebo robotstøvsugere
sikrer dig perfekt
rengøring af
dine gulve.

starttidspunkt

Importør:
Omtech Electro A/S
Darup Mosevej 3,
4000 Roskilde
Tlf: 4642 0204
Fax: 4648 0262
www.omtech.dk

Træt af at støvsuge?

Fordele ved iClebo home
®

iClebo home er den nyeste generation af intelligente robot-støvsugere på markedet. Adskillige års
udvikling sikrer dig høj kvalitet og moderne design. IClebo home støvsuger effektivt dit hjem hver dag.

Sådan arbejder iClebo home
®

iClebo home a er nem at bruge. Den støvsuger kraftfuldt og effektivt og opnår derved de bedste
rengøringsresultater. iClebo home kan også støvsuge når du ikke er hjemme. Den lave højde på
IClebo home sikrer at den let støvsuger under dine møbler.
iClebo home har 7 IR-sensorer
der registrerer forhindringer foran
robotstøvsugeren under støvsugning.
Dette sikrer at den ikke støder ind i dine
møbler.

iClebo home er udstyret med 4 IRsensorer der forhindrer den i at falde ned
fra trapper og lign. Topsensorer forhindrer
at robotstøvsugeren sætter sig fast under
møbler.

Robotstøvsuger iClebo home
®

- Et rent hjem uden du skal støvsuge
- Støvsuger dine gulve hver dag, når det passer dig
- Støvsuger hårde gulve og tæpper
- Effektive sidebørster sikrer rengøring langs kanter
- Høj sugeeffekt
- Medfølgende fiberklud kan monteres og få glatte gulve til at skinne
- HEPA filter (astma/allergi filter)
- Afstandssensorer sikrer at Iclebo ikke støder ind i dine møbler
- Nye højdesensorer forhindrer Iclebo i at komme i klemme under møbler
- Meget lang køretid med lithium-ion batteri
- Fjernbetjening sikrer let betjening
- Automatisk opladning efter endt støvsugning

iClebo home anvender kraftfulde
lithium-ion-batterier. Dette sikrer at
robotstøvsugeren har en lang arbejdstid
og kort ladetid. Derudover har batteriet en
lang levetid (garanti på 2 år).

iClebo home fanger selv det fineste støv
ved hjælp af det antibakterielle HEPA-filter.
Robotstøvsugeren tilbageholder 93,4% af
det opsamlede støv. Dette gør at den er
velegnet i hjem med allergikere.

iClebo home er udstyret med ugeprogram
og kan indstilles til at køre når det passer dig.
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