
•   Dokonalá orientace v prostoru díky laserovému navádění
•   Pohodlné ovládání pomocí smart aplikace ETA RAGGIO  

 s velkým množstvím funkcí
•   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
•   Li-Ion akumulátor s výdrží až 100 minut
•   Doba nabíjení cca 5 hod.
•   Vhodný pro úklid všech typů tvrdých podlah a koberců  

s výškou vlasu do 1 cm
•   Nástavec na mopování - vytření plochy až 50 m2 na jedno 

naplnění
•   Lehce přejíždí přechodové lišty do 1,5 cm
•   Spojení vysavače a aplikace prostřednictvím WiFi sítě
•   Podporovaná frekvence Wi-Fi routeru 2,4 GHz
•   Kompatibilní s Android 4.4 (a novější); iPhone4S a iOS 8.0 

(a novější)

2 postranní kartáče zaručí čistotu 
v rozÍch a podél stěn

HYBRIDNÍ KARTÁČ - kombinace lamel 
a štětin pro efektivní sběr nečistot na 

všech typech podlah

ROBOTICKÝ VYSAVAČ 2 V 1 SE SMART APLIKACÍ

RAGGIO
ETA522590000

BAREVNÉ PROVEDENÍ
černá

EAN: 8590393303311

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry balení:
Výška (cm): 
Šířka (cm): 
Hloubka (cm): 
Hmotnost (kg): 

Rozměry výrobku:
Výška (cm): 
Šířka (cm): 
Hloubka (cm): 
Hmotnost (kg): 

 39,00 
 48,00 
 14,00 
 5,00

 10,10 
 34,00 

34,00 
 3,33

Laserová navigace

Ovládání přes smart aplikaci

Bezdotykové rozpoznání překážek

Digitální motor

Vysává i mopuje v jednom kroku

Trojnásobná filtrace s HEPA filtrem

Akumulátor s extra dlouhou výdrží

Aplikace zdarma



PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ
•   Nabíjecí stanice

•   Napájecí adaptér 100-240 V (AC) / 24 V (DC) 630 mA

•   2x náhradní postranní kartáč

•   Nástavec na mopování

•   2x mopovací textilie

•   Čisticí sada (nástroj na čištění, šroubovák)

SMART APLIKACE ETA RAGGIO
•   Inteligentní plánování úklidu - možnost nastavení jednotlivých 

dnů, hodin i s možností nastavení jednotlivých zón

•   Definování zón úklidu a zakázaných zón (celkem až 10)

•   Vytvoření mapy vysávaného prostoru

•   Možnost vzdáleného ovládání mimo vaši domácnost

•   Sledování aktuálního stavu a pohybu vysavače; včetně historie

•   Až 10 uživatelských účtů k jednomu vysavači

•   Volba režimu úklidu: automatický, zónový, lokální

•   Upozornění na nutnost údržby jednotlivých částí vysavače

•   Diagnostika závad

•   Umožňuje i manuální navádění vysavače

•   Funkce NERUŠIT

•   Nastavení sacího výkonu - 3 úrovně


