
Perfektní partner 
centrálního vysavače

Jediný robotický vysavač 
naPoJený na centrální 
vysavač
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Robotický vysavač ROBO v kombinaci s 
centrálním vysavačem = nová úroveň uklízení

autOmatické čištění

spojením centrálního a robotického 
vysavače dýchejte čistý vzduch

robotický vysavač, o který se 
nemusíte starat

ROBO tR800 je jediný robotický vysavač s funkcí automatického vytírání s automatickým 
vyprazdňováním prachu, který je napojený do systému centrálního vysavače.

•	 Samočistící základna s technologií Plug and Play

•	 napojení na centrální vysavač

•	 Exkluzivní samočistící systém základny ScR (čištění hlavního kartáče a   
 filtrů do systému centrálního vysavače)

•	 Bezkontaktní vyprazdňování nádoby

•	 mop pro automatické vytírání

•	 Zmenšené rozměry (podjezdná výška je 8 cm)

hlavní výhody robo

aktivátor robota

dokovací a nabíjecí stanice

samočistící 
základna

samočistící
základna

Prach nasávaný
centrálním vysavačem

automatické 
sání

kryt připojení 
vysavače

Zásuvka 
centrálního 
vysavače

sací hrdlo s kontakty

Vysoký sací výkon centrálního vysavače zajistí dokonalé 

vyprázdnění prachového kanystru a navíc vyčištění rotačního kartáče.

Schéma průchodu prachu z 
robotického vysavače do systému 
centrálního vysavače.

Robot, který s Vámi 
komunikuje

Integrovanou WIFI lze 
ovládat pomocí aplikace

Patří mezi nejtižší na trhu ROBO má zmenšené 
rozměry
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Součásti robotického vysavače ROBO tR800

aPlikace robo

smaRt naVIgace

čIstOta Všude kOlem

tecHnOlOgIe BeZ 
PŘekÁŽek 

PROtI malÝm ROZtOčŮm a 
aleRgenŮm kOmPatIBIlnÍ se VšemI 

ZÁsuVkamI centRÁlnÍHO 
VysaVače   

na kaŽdÉm POVRcHu                     

kaRtÁče PRO kaŽdOu POtŘeBu

IntegROVanÉ POdlaHOVÉ čIštĚnÍ

Prostřednictvím aplikace 
můžete:

•	 zahájit nebo dokončit  
 čištění, i když jste   
 mimo domov

•	 zobrazit historii   
 čistících cyklů

•	 nastavit plán čištění   
 (denně nebo týdně)

•	 upravit sací výkon

•	 upravit množství vody  
 uvolněné během mytí

•	 povolit nebo zakázat  
 funkci automatického  
 samočištění

•	 vyhledat ROBO,   
 pokud se nevráti do   
 nabíjecí stanice

•	 vybrat režim čištění

díky magnetické bariéře je 
možné vymezit oblasti, do 
kterých ROBO nesmí mít 
přístup.

Vysoce účinný filtr HePa, pěnový filtr a prachová 
nádoba ROBO jsou základem čistících operací. 
Z tohoto důvodu se na konci každé operace 
automaticky vyčistí. díky integraci s centrálním 
vysavačem tak dýcháte čistý vzduch!

ROBO je vybaven senzory 
ochrany proti pádu a 
překážkám, které mu umožňují 
identifikovat jakékoli překážky 
nebo nebezpečné oblasti. 
můžete ho nechat pracovat bez 
kontroly.

sací síla a přesnost kartáčů na čištění 
okrajů ROBO vám umožní odstranit 
i ty nejmenší částečky, jako jsou 
drobky nebo zvířecí chlupy. Vzduch 
v domě nebude obsahovat žádné 
alergeny.

Prach a mikročástice prachu jsou 
odsávány přímo do systému centrálního 
vysavače. tímto způsobem nepřijdete 
do kontaktu s  nečistotami.

ROBO si poradí s každým povrchem a svými 
pojezdovými koly bez problémů pojíždí na 
kobercích a všech dalších typech podlah: dlaždice, 
kámen, linoleum. Vždy se zárukou důkladného 
čištění.

Hlavní kartáč s štětinami a gumovými 
stěrkami má spirálovitý tvar, který 
zabraňuje shlukování vláken, vlasů 
atd. navíc není nutné jej měnit podle 
podlahy, která má být čištěna.

dvojitá funkce, perfektní úklid domu a životního prostředí. Po vysátí stačí nádobu na prach vyměnit za nádrž na 
vodu, aby mohl ROBO umýt podlahy. 

otočná kola

nabíjecí kontakty

Mop z mikrovlákna 
pro mytí podlah

nádrž na vodu

senzory proti 
pádu
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chytRá řEšEní tEchnické PaRamEtRy

V mnoha případech lze dosáhnout 
zdravého domácího prostředí a využít velké 
výhody kombinace centrálního vysavače 
a robotického vysavače ROBO. a to i ve 
stávajících objektech, kde není připraven 
centrální vysavač, a to s minimálními zásahy. 

mnoho domů a mnoho bytů, má dispoziční 
řešení, které zahrnuje např. balkony, terasy, 
lodžie s možností průchozího otvoru ve vnější 
zdi. to dává možnost instalace centrální 
vysavačové jednotky vně např. tuBO QB s 
elektrickým krytím iP55. 

tímto způsobem lze kromě známých výhod 
centrálního vysavače využít všechny výhody 
zcela nového robotického vysavače ROBO. 
níže je uveden příklad možné realizace s 
jednoduchým průchozím otvorem na vnější 
stěně.

Vlastnosti
Vysypávání prachu a čištění filtrů automaticky přes napojení na cV

umělá inteligence a navigace mapování plochy pomocí gyroskopů

Operační systém iOs - android

kompatibilita pro hlasové pokyny amazon alexa a google assistant

Wi-Fi připojení ano

automatické dobíjení ano

Vysávání ano

mokré čištění ano

nádržka na vodu ano

materiál mopu mikrovlákno

materiály filtrů Primární filtr, HePa filtr, pěnový filtr, hlavní filtr

Hlavní kartáč 1 gumový kartáč, rotační kartáč, membrána

Boční kartáče 2 štětinové kartáče pro čištění rohů a podél stěn

druhy čištěných povrchů dřevo, dlažba, koberce, kámen, linoleum

technická data ROBO tR800
napětí Volt 120/240

Příkon                                             Watt 28

Podtlak pa 1800

Hlučnost dB <65

doba vysávání min 100

Vysátá plocha na jedno nabití m2 60

senzor proti pádu počet ano/4

nárazové senzory počet ano/11

Úhel stoupání ° 15

max. výška překážky mm 15

minimální podjezdová výška mm 80

kapacity nádoby na prach ml 600

kapacita nádoby na vodu ml 150

Rozměry ROBO
Hmotnost kg 4

Průměr mm 350

Výška mm 75

Rozměry základny
Hmotnost kg 2

šířka mm 300

Výška mm 55

délka mm 540

Výška s krytem mm 130/480

a v případě existujících domovů bez 
centrálního vysavače?



Váš prodejce:

Výhradní dovozce pro ČR a SR :

BEAM ČR s.R.o.

V Areálu 1227, Jesenice u Prahy

Tel.: 241 400 799, Fax: 244 471 296

E-mail: beam@beam.cz

www.beam.cz

Infolinka : 244 471 297


