
•   Vícepatrové mapování - umožňuje načtení map z historie 
úklidu, ideální řešení pro vícepatrové domy

•   DIGITAL Motor - zajišťující vysoký výkon a extra dlouhou 
životnost

•   Objem prachového sáčku v odsávací jednotce 3 l
•   Automatické zvýšení sání na koberci či při silném znečištění
•   ANTI-COLLISION SYSTEM - senzory pro bezdotykové 

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

proti pádu ze schodů
•   Rotační kartáč s floating systémem pro efektivnější sběr 

prachu na kobercích a tvrdých podlahách
•   HYBRIDNÍ KARTÁČ – kombinace lamel a štětin, vhodný na 

koberce i tvrdé podlahy včetně mopování
•   Trojnásobná filtrace s HEPA filtrem
•   Li-Ion akumulátor s výdrží až 230 minut
•   Doba nabíjení cca 6 hod.
•   Speciální TOF senzor pro přesnější orientaci v prostoru

BAREVNÉ PROVEDENÍ
bílá

EAN: 8590393310623

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry balení:
Výška (cm): 41,00
Šířka (cm): 36,00
Hloubka (cm): 41,00
Hmotnost (kg): 10,00

Rozměry výrobku:
Výška (cm): 9,50
Šířka (cm): 34,00
Hloubka (cm): 34,00 
Hmotnost (kg): 3,7

ROBOTICKÝ VYSAVAČ 3 v 1 SE SMART APLIKACÍ 

TWINS 
ETA624090000

Nabíjecí stanice s odsávací jednotkou a 
sáčkem - automatické vyprazdňování 

zásobníku na nečistoty do sáčku

Možnost dálkového ovládání

Nabíjecí stanice s odsáváním

Laserová navigace

Elektronické mopování

Speciální kartáč na srst a vlasy

Extra silná baterie 5200 mAh

Historie map úklidu



ROBOTICKÝ VYSAVAČ 2v1 

FALCO 
ETA151590000

CHYTRÁ APLIKACE ETA SMART
 •   Určena pro pohodlné ovládání spotřebičů ETA přes Vaše smart zařízení
 •   Umožňuje snadno ovládat a kontrolovat robotický vysavač ETA 6240 Twins
 •   Inteligentní plánování úklidu - možnost nastavení jednotlivých dnů,  

hodin i s možností nastavení druhu úklidu v dané místnosti
 •   Automatické rozčlenění domácnosti na jednotlivé místnosti s možností editace
 •   Vytvoření, uložení a nahrávání mapy vysávaného prostoru
 •   Vícepatrové mapování - umožňuje načtení map z historie úklidu, ideální řešení  

pro vícepatrové domy
 •   Možnost vzdáleného ovládání mimo vaši domácnost
 •   Sledování aktuálního stavu a pohybu vysavače; včetně historie
 •   Volba režimu úklidu: automatický, zónový, lokální
 •   Upozornění na nutnost údržby jednotlivých částí vysavače
 •   Diagnostika závad
 •   Umožňuje i manuální navádění vysavače
 •   Funkce NERUŠIT

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ
•   Nabíjecí stanice s odpadní nádobou
•  Napájecí kabel
•  1x náhradní postranní kartáč
•  Nástavec na mopování
•  2x mopovací textilie
•  Dálkový ovladač
•  Náhradní HEPA filtr
•  Náhradní sáček pro odsávácí jednotku
•  Náhradní molitanový filtr
•  Nástroj na čištění


