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ROBOT ODKURZACZ 

ROBOJET DUEL 
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  DO KAŻDEJ POWIERCHNI PODŁOGA 
DREWNIANA 

PANELE TERAKOTA WYKŁADZINY I  
WYDWANY 

CECHY UNIKALNE 

 

 
 

 
 

NAJLEPSZA OPŁACALNOŚĆ  
wyróżnienie w niezależnych 

testach PC World na najlepszy 
robot sprzątający 

KOMUNIKATY GŁOSOWE 

PO POLSKU 
czynią odkurzacz jeszcze 

prostszym w obsłudze 

DWIE SZCZOTKI BOCZNE 
jeszcze dokładniej wymiotą kurz 

wzdłuż ścian i zakamarków 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI I W 

NAJLEPSZEJ CENIE 
z bogatym zestawem akcesoriów 

NOWY DESIGN  
i specjalna konstrukcja 
zapewniają jeszcze dokładniejsze 
czyszczenie  

PRWDOPODOBNIE 

NAJCICHSZY ODKURZACZ 

NA RYNKU 
Jego poziom głośności to tylko ok 
50dB 

SPECJALNA 

KONSTRUKCJA 
Szczotki główne, 

boczne oraz turbinowy 

mechanizm ssący 
usuną kurz oraz inne 
zabrudzenia z każdej 

powierzchni. 

NISKA WYOKOŚĆ 
Wysokość odkurzacza 

to jedynie 8,7cm, 
dzięki czemu 

odkurzacz robot Duel 

wjedzie i posprząta 
pod naprawdę niskimi 

meblami. 

CZUJNIKI  
Kilkanaście czujników 

podczerwieni, w tym 
zderzeniowe, 

zbliżeniowe, 
antykolizyjne i 
wysokościowe.   

RÓŻNE TRYBY 

SPRZĄTANIA 
Do wyboru tryb 

automatyczny, 
punktowy, manualny, 
full go, szybki i wolny. 

HARMONOGRAM 

SPRZĄTANIA 
Możliwość 

zaprogramowania 

odkurzacza na 

każdy dzień 
tygodnia.  

ZDALNE 

STEROWANIE 
Sterowanie robotem 

odkurzaczem z 

odległości nawet 

7m. 

AUTOMATYCZNE 

ŁADOWANIE 
Po rozładowaniu się 

odkurzacz powróci 

do stacji dokującej 

w celu ponownego 

naładowania się.  

FUNKCJONALNOŚĆ 

WIRTUALNA 

ŚCIANA 
Ograniczenie 

powierzchni sprzątania 
do wybranego 

pomieszczenia lub 

jego części. 
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DANE PODSTAWOWE   

Kolor czarny 

Średnica odkurzacza  32 cm 

Wysokość odkurzacza  8,7 cm 

Waga 3,2 kg 

Konstrukcja samobieżna, automatyczna 

Akumulator Li-ion; 2000 mAh 

Moc odkurzacza  24 W 

Poziom głośności < 50 dB 

System czyszczący szczotkowy 

Liczba głównych szczotek 2 

Liczba bocznych szczotek 2 

Filtr 1 

Mop z mikrofibry • 

Lampa UV nie 

Zasysanie próżniowe • 

Pojemność pojemnika na śmieci  0,35 l 

Czas ładowania  240 - 300 min 

Czas odkurzania  90 - 120 min 

CZUJNIKI  

Zderzeniowy • 

Zbliżeniowy • 

Wysokościowy • 

Przeciążeniowy • 

FUNKCJE  

Tryby odkurzania  4 

Regulacja prędkości poruszania się • 

Możliwość zaprogramowania pracy na 7 dni w tygodniu • 

Start z opóźnieniem • 

Wirtualna ściana • 

Automatyczne parkowanie w stacji dokującej • 

Powiadamianie głosowe (j. polski) •  

DODATKOWE SYSTEMY  

System antykolizyjny [1] • 

System chroniący przed upadkiem [2]  • 

System bezpieczny STOP [3] • 

Automatyczne ładowanie [4] • 

Automatyczny start [5] • 

ZESTAW ZAWIERA  

Robot odkurzacz Duel 

Stacja dokująca • 

Pilot zdalnego sterowania • 

Wirtualna ściana • 

Mop z mikfofibry • 

Zasilacz • 

Szczotka do czyszczenia odkurzacza • 

Dodatkowe szczotki boczne 2szt. 

Dodatkowy filtr • 

Gwarancja 24 miesiące • 

Instrukcja obsługi w języku polskim • 
 

 

[1] Robot po dojechaniu do przeszkody ominie ją.  
[2] Robot posiada sensory wysokości, które uniemożliwiają upadek (np. ze schodów).  
[3] W przypadku zablokowania Robota (np. w kablach) nastąpi automatyczne wstrzymanie pracy.  
[4] Robot automatycznie wraca do stacji dokującej, gdy kończy się bateria.  
[5] Robot posiada możliwość programowania czasu samodzielnego startu w zaprogramowanym dniu oraz godzinie. 

 

SPECYFIKACJA 
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GENERALNY DYSTRYBUTOR 

InfoNet ul. Rozlogi 15 lok. 127, 01-310 Warszawa Polska  
 

http://www.robojet.pl/

