
•   Vícepatrové mapování - umožňuje uložení více map, ideální řešení  
pro vícepatrové domy

•   Li-Ion akumulátor s výdrží až 200 minut
•   Velký zásobník na nečistoty o objemu 480 ml
•   ELEKTRONICKÉ MOPOVÁNÍ - intenzitu vlhčení lze dle potřeby 

elektronicky regulovat
•   HYBRIDNÍ KARTÁČ – kombinace lamel a štětin, vhodný na koberce  

i tvrdé podlahy včetně mopování
•   JEMNÝ KARTÁČ – extra jemný kartáč pro tvrdé a choulostivé podlahy, 

vhodný pro jemný prach, srst a vlasy
•   Kvalitní filtrace pomocí HEPA filtru
•   DIGITAL Motor - zajišťující vysoký výkon a extra dlouhou životnost        
•   ANTI-COLLISION SYSTEM - senzory pro bezdotykové rozpoznání 

překážek a šetrný pohyb v místnosti
•   SMART TECHNOLOGY - inteligentní senzory chrání robot  

proti pádu ze schodů
•   Doba nabíjení cca 4-6 hod.
•   Spojení vysavače a aplikace prostřednictvím WiFi sítě
•   Automatický návrat do nabíjecí stanice a nabití akumulátoru
•     Vhodný pro úklid všech typů tvrdých podlah a koberců   s výškou vlasu 1 cm
•   Lehce přejíždí přechodové lišty a prahy do cca 2 cm
•   Výška vysavače 9,3 cm umožňuje vysávání i pod nábytkem

Laserová navigace

Rotační kartáč s floating systémem pro 
efektivnější sběr prachu na kobercích  

a tvrdých podlahách

ROBOTICKÝ VYSAVAČ 2 V 1 SE SMART APLIKACÍ

NAVAGGIO PROFI
ETA422890000

BAREVNÉ PROVEDENÍ
bílá

EAN: 8590393303731

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry balení:
Výška (cm): 42,00
Šířka (cm): 61,00
Hloubka (cm): 13,3
Hmotnost (kg): 5,5

Rozměry výrobku:
Výška (cm): 9,3
Šířka (cm): 35,00
Hloubka (cm): 35,00
Hmotnost (kg): 3,5

Laserová navigace

Vysává a mopuje

Elektronické mopování

Vícepatrové mapování

Podpora 2,4 a 5 GHz  WIFI sítí

Extra silný Li-ion akumulátor 5200 mAh

Smart aplikace ETA Navaggio zdarma
Mopovací nástavec



PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ
 •   Nabíjecí stanice

 •   Napájecí adaptér

 •   2x náhradní postranní kartáček

 •   Nástavec na mopování

 •   1x mopovací textilie

 •   1x nástroj na čištění

DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•   Hlavní HYBRIDNÍ KARTÁČ ETA422800120

•   Hlavní JEMNÝ KARTÁČ ETA422800121

•   Postranní kartáček ETA422800210

•   HEPA filtr (Zásobník na nečistoty) ETA422800060

•   HEPA filtr (Mopovací adaptér) ETA422800190

•   Mopovací textílie ETA422800200

•   Nabíjecí stanice ETA422800170

•   Napájecí adaptér ETA422800160

SMART APLIKACE ETA NAVAGGIO
•   Inteligentní plánování úklidu - možnost nastavení jednotlivých dnů,  

hodin i s možností nastavení jednotlivých místností

•   Automatické rozdělení místností po získání mapy s možností následné editace

•   Vymezení zakázaných zón (až 10) a zón pro aktuální zónový úklid (až 10)

•   Vytvoření až 5 map vysávaných prostorů

•   V případě spojení aplikace s internetovou sítí lze vysavač vzdáleně ovládat  
i pokud jste mimo vaši domácnost

•   Sledování aktuálního stavu a pohybu vysavače; včetně historie

•   Vysavač lze ovládat z více uživatelských účtů

•   Volba režimu úklidu: automatický, zónový, lokální, dvojnásobný

•   Upozornění na nutnost údržby jednotlivých částí vysavače

•   Umožňuje i manuální navádění vysavače

•   Funkce NERUŠIT v nastavitelnou denní dobu 

•   Nastavení sacího výkonu a intenzity mopování - 3 úrovně


