
•   Extra velký zásobník na nečistoty o objemu 600 ml
•   DIGITAL Motor - zajišťující vysoký výkon a extra dlouhou životnost
•   Dezinfekce podlahy pomocí UV světla
•   ANTI-COLLISION SYSTEM - senzory pro bezdotykové rozpoznání 

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

pádu ze schodů
•   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
•   LAMELOVÝ KARTÁČ – gumový kartáč pro všechny typy tvrdých 

podlah, vhodný na sběr vlasů i mopování
•   Trojnásobná filtrace s HEPA filtrem
•   Li-Ion akumulátor s výdrží až 230 minut
•   Doba nabíjení cca 4-6 hod.
•  Automatický návrat do nabíjecí stanice a nabití akumulátoru
•   Vhodný pro úklid všech typů tvrdých podlah a koberců  

s výškou vlasu do 1 cm
•  Nástavec na mopování - vytření plochy až 40 m2 na jedno naplnění
•  Lehce přejíždí přechodové lišty do 1,5 cm
•  Výška vysavače 10,1 cm umožňuje vysávání i pod nábytkem

BAREVNÉ PROVEDENÍ
černá

EAN: 8590393303748

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry balení:
Výška (cm): 40,00
Šířka (cm): 60,00
Hloubka (cm): 13,30
Hmotnost (kg): 5,7

Rozměry výrobku:
Výška (cm): 9,50
Šířka (cm): 35,00
Hloubka (cm): 35,00 
Hmotnost (kg): 3,5

2 postranní kartáče zaručí 
čistotu v rozich a podél stěnROBOTICKÝ VYSAVAČ 3v1 SE SMART APLIKACÍ 

MASTER 
ETA522990000

Nástavec na mopování

UV dezinfekce, mopování a vysávání

Laserová navigace

Extra silný Li-ion akumulátor 5200 mAh

Vícepatrové mapování prostoru

Podpora 2,4 a 5 GHz Wi-fi sítí

Elektronické mopování

Aplikace ETA SMART zdarma
UV světlo pro dezinfekci podlahy



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 5229 Master
 •   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
 •   Možnost vzdáleného ovládání mimo vaši domácnost
 •   Sledování aktuálního stavu a pohybu vysavače; včetně historie
 •   Upozornění na nutnost údržby jednotlivých částí vysavače
 •   Umožňuje i manuální navádění vysavače
 •   Elektronická regulace intenzity mopování - 3 úrovně
 •   Nastavení sacího výkonu - 4 úrovně
 •   Aplikace je dostupná pro operační systém Android a iOS

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ
•   Nabíjecí stanice
•   Napájecí adaptér 100-240 V (AC) / 24 V (DC) 630 mA
•   2x náhradní postranní kartáč
•   3 vyměnitelné hlavní kartáče: hybridní, lamelový  

a speciální na chlupy a vlasy
•   Nástavec na mopování
•   2x mopovací textilie
•   Dálkový ovladač
•   Náhradní HEPA filtr
•   Náhradní molitanový filtr
•   Nástroj na čištění


