
Hyvästi siivous 
Tervetuloa puhtaus
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Viimeisen 30 vuoden aikana olemme 
valmistaneet yli 30 miljoonaa 
robottia, ja mullistaneet samalla 
tavan siivota. Tänä päivänä 
suunnittelemiemme tuotteiden 
älytoiminnot ovat huipputasoa ja 
sopivat saumattomasti elämääsi. 
Mitä tulee kotisi siisteyteen, voit aina 
luottaa meihin. 

VUOTTA
kokemusta robotiikasta 
ja uusista innovaatioista
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Roomba® – Robotti-imurien vertailutaulukko

Puhdistaa matot ja lattiat

Siivousrutiini

Toiminta-aika

Imuteho

Yhteenveto

iRobot erottuu muista

Navigoi esteiden ja portaiden seassa

Clean Base®- telakka

SOVELTUU HYVIN KOTEIHIN, JOISSA ON LEMMIKKEJÄ

Antiallergeeninen järjestelmä

Harjat, jotka eivät sotkeennu

Tehokas suodatin

SIIVOUSTOIMINNOT

Siivoaa sitä ahkerammin, mitä likaisempaa alueella on

Nurkat ja reunat

POWERED BY IROBOT GENIUS™

Syvempi mattojen puhdistus

Erityinen nurkkapuhdistus

Yhdistää Braava jet® m6 -robottimoppiin

Smart home- yhteys

Luo Suosikki siivousrutiineita

Ääniohjaus

Yksilöllisiä aikataulusuosituksia

Kausikohtaiset siivoussuositukset

Valitsee tiettyjä huoneita tai alueita siivottavaksi

Rekisteröi, mistä olet siivonnut

Luo siivousalueita ja Keep Out- alueita

Valitsee tiettyjä huoneita tai alueita siivottavaksi

Yksilöllisiä siivoussuosituksia

Luo Suosikki siivousrutiineita

Toiminnot

Powered by iRobot Genius™

*Verrattuna Roomba® 600 -sarjan AeroVac™-järjestelmään.

Lataa itse itsensä ja 
jatkaa siivousta, kunnes 

työ on tehty

40x*

Siivoaa siisteinä sarakkeina

Roomba® 

s9+

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

oombaoomba®

s9+
Robotti-imuri

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Myydään erikseen

Siivoaa siisteinä sarakkeina

Roomba® 

s9

Lataa itse itsensä ja 
jatkaa siivousta, kunnes 

työ on tehty

40x*

Robotti-imuri

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Roomba® 
i7+

Lataa itse itsensä ja 
jatkaa siivousta, kunnes 

työ on tehty

Roomba® 

Siivoaa siisteinä sarakkeina

10x*

Robotti-imuri

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Roomba® 

i7

Lataa itse itsensä ja 
jatkaa siivousta, kunnes 

työ on tehty

10x*

Myydään erikseen

Siivoaa siisteinä sarakkeina

Roomba®

i7

Robotti-imuri

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu 
siivouksen ohjaus

Lataa itse itsensä ja 
jatkaa siivousta, kunnes 

työ on tehty

Siivoaa siisteinä sarakkeina

10x*

Robotti-imuri

Roomba® 

980

Lataa itse itsensä ja 
jatkaa siivousta, kunnes 

työ on tehty

Siivoaa siisteinä sarakkeina

5x*

Robotti-imuri

Roomba® 

97X

5x*

Jopa 90 
minuuttia

Interaktiivinen

Robotti-imuri

Roomba® 

e5

Interaktiivinen

Vakio

Jopa 90 
minuuttia

Robotti-imuri

Roomba® 

69X
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Sinun siivouksesi, 
sinun tavallasi 
Imprint®-älykartoituksen ansiosta voit 
päättää, mitkä huoneet siivotaan milloinkin. 
Näin sovitat imuroinnin saumattomasti 
aikatauluusi. Voit myös käskeä robottisi 
pysymään poissa tietyiltä alueilta tai tiettyjen 
esineiden luota käyttäjällensä mukautettavien 
Keep Out Zones- alueiden avulla.

Perinpohjaisinta 
siisteyttä
Kolmivaiheinen siivousjärjestelmä 
toimii 40-kertaisella imuteholla* ja 
irrottaa sitkeätkin liat, pölyt ja karvat 
syvältä matoistasi. Tuloksena on 
ennennäkemätöntä puhtautta, jonka 
eteen sinun ei tarvitse nähdä vaivaa.

Roomba® s9-robotti-imuri

Huipputason 
navigointia
Huipputason vSLAM™-navigaation ansiosta 
s9 kartoittaa kotisi ja navigoi kotonasi siisteissä 
sarakkeissa. Kun sen akku alkaa loppumaan, 
se lataa itse itsensä, ja jatkaa siitä, mihin se jäi. 
Näin varmistuu, että työ tulee valmiiksi.

* Verrattuna Roomba® 600 -sarjan AeroVac™-järjestelmään.

Oppii tapasi siivota
Roomba® s9 -robotti-imuri oppii 
siivousrutiinisi ja ehdottaa automaattisia, 
sinun elämäntyyliisi sopivia siivousaikatauluja.  
Siivoaminen helpottuu entisestään, jolloin 
voit keskittyä muihin asioihin.

Innovatiivisen muotoilun 
avulla saat hankalat 
nurkat puhtaiksi
Mitä enemmän s-sarja tekee puolestasi, sitä 
vähemmän sinun tarvitsee tehdä itse. Jätä 
syväpuhdistus s-sarjalle ja sen PerfectEdge®-
teknologialle. Se pyydystää pölyt ja hiukkaset 
jopa kotisi hankalimmista nurkista. 

Imuroi sotkut 
hetkessä
Muroja lattialla? Kaatoiko kissa 
kukkaruukun? S-sarja voi keskittyä tiettyihin 
alueisiin kotonasi, kuten sohvan eteen tai 
pöydänalusiin. Siivoa käyttämällä vain 
ääntäsi, sormeakaan nostamatta**.

** Toimii Google Home- ja Alexa-yhteensopivien laitteiden kanssa. 
Alexa ja muut siihen liittyvät logot ovat yhtiön Amazon.com, Inc. tai 
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Google Home on Google LLC:n 
tavaramerkki.
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Roomba® s9+ -robotti-imuri

Perinpohjaisinta siisteyttä
Kolmivaiheinen siivousjärjestelmä toimii 40-kertaisella imuteholla* ja irrottaa sitkeätkin liat, pölyt ja 
karvat syvältä matoistasi. Tuloksena on ennennäkemätöntä puhtautta, jonka eteen sinun ei tarvitse 
nähdä vaivaa.

Tyhjentää itse itsensä
s9+ tyhjentää säilönsä automaattiseen Clean Base® -järjestelmään käyttäen AllergenLock-pusseja, 
joiden nelikerroksinen allergeeneja pysäyttävä materiaali sitoo 99 % siitepölystä ja homeesta.

Imuroi sotkut hetkessä
Muroja lattialla? Kaatoiko kissa kukkaruukun? 
S-sarja voi keskittyä tiettyihin alueisiin kotonasi, 
kuten sohvan eteen tai pöydänalusiin. Siivoa 
käyttämällä vain ääntäsi, sormeakaan 
nostamatta**.

Sinun siivouksesi, 
sinun tavallasi
Imprint®-älykartoituksen ansiosta voit 
päättää, mitkä huoneet siivotaan 
milloinkin. Näin sovitat imuroinnin 
saumattomasti aikatauluusi. Voit myös 
käskeä robottisi pysymään poissa tietyiltä 
alueilta tai tiettyjen esineiden luota 
käyttäjällensä mukautettavien Keep Out 
Zones- alueiden avulla.

*Verrattuna Roomba® 600-sarjan AeroVac™-järjestelmään.

Oppii tapasi siivota
Roomba® s9 -robotti-imuri oppii 
siivousrutiinisi ja voi ehdottaa 
automaattisia, sinun tahtiisi sopivia 
siivousaikatauluja.  Siivoaminen helpottuu 
entisestään, jolloin voit keskittyä muihin 
asioihin. 

** Toimii Google Home- ja Alexa-yhteensopivien laitteiden kanssa. 
Alexa ja muut siihen liittyvät logot ovat yhtiön Amazon.com, Inc. tai 
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Google Home on Google LLC:n 
tavaramerkki.
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Huipputason 
navigointia
Huipputason vSLAM™-navigaation ansiosta i7 
kartoittaa kotisi ja navigoi säännöllisen siisteinä 
sarakkeina. Kun sen akku alkaa loppumaan, se 
lataa itse itsensä, ja jatkaa siitä, mihin se jäi. Näin 
varmistuu, että työ tulee valmiiksi.

Pientä pölyä?  
Isompia roskia?  
Ei hätää
Koe perinpohjainen puhtaus, jonka takaa 
Dual Multi- surface kumiharjat ja 10-kertainen 
tehoimu*, joka vetää lian, roskat ja karvat 
kaikista kätköistään. Erityisesti reunojen 
puhdistukseen suunniteltu harja puhdistaa 
nurkat yksityiskohtaisesti. 

Oppii tapasi siivota
Oppii siivousrutiinisi ja antaa sinulle 
yksilöityjä ehdotuksia. Se antaa sinulle 
suosituksia, joita et muuten tulisi 
ajatelleeksikaan,  kuten lisäsiivouksia 
allergiakautena tai karvanlähtöaikaan.

Imuroi sotkut hetkessä
Muroja lattialla? Kaatoiko kissa kukkaruukun? 
I7 voi keskittyä tiettyihin alueisiin kotonasi, 
kuten sohvan eteen tai pöydänalusiin. Siivoa 
käyttämällä vain ääntäsi, sormeakaan 
nostamatta. 

Roomba® i7 -robotti-imuri

Nauti puhtaan kodin salaisuudesta
Imprint®-älykartoituksen ansiosta voit päättää, mitkä huoneet siivotaan milloinkin. Näin sovitat 
imuroinnin saumattomasti aikatauluusi. Voit myös käskeä robottisi pysymään poissa tietyiltä alueilta 
tai tiettyjen esineiden luota käyttäjällensä mukautettavien Keep Out Zones- alueiden avulla. 

* Toimii Google Home- ja Alexa-yhteensopivien laitteiden kanssa.

* Verrattuna Roomba® 600 -sarjan AeroVac™-järjestelmään.
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* Toimii Google Home- ja Alexa-yhteensopivien laitteiden kanssa.

Roomba® i7+ -robotti-imuri

Siivoaa sekä sinun jälkesi että omansa
Automaattisen Clean Base® -tyhjennyksen ansiosta i7+ voi tyhjentää säiliönsä AllergenLock 
pussiin jopa 60 päivän ajan- i7+ hoitaa homman puolestasi. 

Nauti puhtaan kodin salaisuudesta
Imprint®-älykartoituksen ansiosta voit päättää, mitkä huoneet siivotaan milloinkin. Näin sovitat 
imuroinnin saumattomasti aikatauluusi. Voit myös käskeä robottisi pysymään poissa tietyiltä alueilta tai 
tiettyjen esineiden luota käyttäjällensä mukautettavien Keep Out Zones- alueiden avulla.

Oppii tapasi siivota
Oppii siivousrutiinisi ja antaa sinulle yksilöityjä 
ehdotuksia. Se antaa sinulle suosituksia, 
joita et muuten tulisi ajatelleeksikaan, 
kuten lisäsiivouksia allergiakautena tai 
karvanlähtöaikaan.

* Verrattuna Roomba® 600 -sarjan AeroVac™-järjestelmään.

Pientä pölyä?  
Isompia roskia?  
Ei hätää
Koe perinpohjainen puhtaus, jonka takaa 
Dual Multi- surface kumiharjat ja 10-kertainen 
tehoimu*, joka vetää lian, roskat ja karvat 
kaikista kätköistään. Erityisesti reunojen 
puhdistukseen suunniteltu harja puhdistaa 
nurkat yksityiskohtaisesti. 

Imuroi sotkut hetkessä
Muroja lattialla? Kaatoiko kissa kukkaruukun?  
i7+ voi keskittyä tiettyihin alueisiin kotonasi, kuten 
sohvan eteen tai pöydänalusiin. Siivoa käyttämällä 
vain ääntäsi, sormeakaan nostamatta. 
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†Robotti havaitsee likaa siivotessaan.

* Amazon, Echo, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat yhtiön Amazon.com, 
Inc. tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Google Home on Google LLC:n 
tavaramerkki.

Puhdistaa kotisi 
sinun elämänrytmiisi 
Huipputason vSLAM™-navigaation 
ansiosta Roomba® 96X -robotti-imuri 
kartoittaa kotisi ja suunnistaa siisteissä, 
tehokkaissa sarakkeissa, jättäen jälkeensä 
vain puhtaat lattiat. Ja kun sen akku alkaa 
loppua, se lataa itse itsensä ja jatkaa siitä, 
mihin se jäi. Työ tulee aina valmiiksi.

Pientä pölyä? 
Isompia roskia?  
Ei hätää
Imee sitkeän lian ja sotkun kolmivaiheisella 
siivousjärjestelmällä, joka hyödyntää 
Dual Multi-Surface kumiharjoja, erityisesti 
reunojen ja seinien puhdistukseen 
suunniteltua harjaa sekä 5-kertaista 
tehoimua*.

Havaitsee ja  
poistaa lian
Dirt Detect™ -sensorit havaitsevat kotisi 
likaisimmat kohdat, jolloin ne puhdistetaan 
tarkemmin. Näin kotisi kiireisimmät alueet 
pysyvät yhtä puhtaina kuin muukin koti.

Yhteensopiva 
Imprint®-
linkkiteknologian 
kanssa
Nyt voit muodostaa parin Roomba® 900-sarjan 
robotti-imureiden ja Braava jet® m6-
robottimoppien välillä ja aloittaa moppauksen 
automaattisesti imuroinnin jälkeen.

Robotteja, joilla 
on suunnitelma
Robottimme oppivat, kuinka siivoat, ja antavat 
yksilöityjä siivousehdotuksia automaattisiin 
ajastuksiin tai ehdottavat tiheämpää siivousrutiinia 
kotisi tarpeiden mukaan, kuten lemmikkien 
karvanlähtöaikaan tai allergiakausina.

Roomba® 900-sarjan robotti-imurit

FPOFPO

* Verrattuna Roomba® 600 -sarjan AeroVac™-järjestelmään.

Siivoa sormea 
nostamatta.
Jatka omia puuhiasi. Voit pyytää robottiasi 
siivoamaan iRobot Home -sovelluksen tai 
Google- ja Alexa-ääniavustajien kautta. 
Ja se tekee työtä käskettyä.
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** Amazon, Echo, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat yhtiön Amazon.com, 
Inc. tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Google Home on Google LLC:n 
tavaramerkki.

†Robotti havaitsee likaa siivotessaan.

Siivoa sormea 
nostamatta
Jatka omia puuhiasi. Voit pyytää robottiasi 
siivoamaan iRobot Home -sovelluksen tai 
Google- ja Alexa-ääniavustajien kautta. 
Ja sehän tekee työtä käskettyä. 

Robotteja, joilla  
on suunnitelma 
Robottimme oppivat, kuinka siivoat, ja 
antavat yksilöityjä siivousehdotuksia 
automaattisiin ajastuksiin tai ehdottavat 
tiheämpää siivousrutiinia kotisi 
tarpeiden mukaan, kuten lemmikkien 
karvanlähtöaikaan tai allergiakausina.

Pientä pölyä? 
Isompia roskia?  
Ei hätää
Imee sitkeän lian ja sotkun kolmivaiheisella 
siivousjärjestelmällä, joka hyödyntää 
Dual Multi-Surface kumiharjoja, erityisesti 
reunojen ja seinien puhdistukseen 
suunniteltua harjaa sekä 5-kertaista 
tehoimua*.

Roomba® e-sarjan robotti-imurit

Havaitsee ja poistaa lian
Dirt Detect™ -sensorit havaitsevat kotisi likaisimmat kohdat, jolloin kiireisimmät alueet 
puhdistetaan tarkemmin. Itsesäätyvä siivouspää säätää korkeuttaan siivotaakseen sekä matot 
että lattiat tehokkaasti.

Huonekaluja ovelampi
Täysi sarja edistyneitä sensoreita saavat e-sarjan navigoimaan tarkkaan huonekalujen 
ympärillä sekä huoneen reunoja pitkin. Korkeuserojen tunnistus estää robottia putoamasta 
portaisiin. Se myös telakoi ja lataa automaattisesti siivouksen jälkeen.

* Verrattuna Roomba® 600 -sarjan AeroVac™-järjestelmään.
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Amazon, Echo ja Alexa sekä kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.comin
 tai sen yhteistyökumppanien tavaramerkkejä. Google Home on Google 
LLC:n tavaramerkki.

Havaitsee ja 
poistaa lian
Dirt Detect™ -sensorit havaitsevat kotisi 
likaisimmat kohdat, jolloin kiireisimmät 
alueet puhdistetaan tarkemmin. 
Itsesäätyvä siivouspää säätää korkeuttaan 
siivotaakseen sekä matot että lattiat 
tehokkaasti.

Robotteja, joilla  
on suunnitelma 
Robottimme oppivat, kuinka siivoat, ja 
antavat yksilöityjä siivousehdotuksia 
automaattisiin ajastuksiin tai ehdottavat 
tiheämpää siivousrutiinia kotisi 
tarpeiden mukaan, kuten lemmikkien 
karvanlähtöaikaan tai allergiakausina.

Huonekaluja ovelampi
Täysi sarja edistyneitä sensoreita saavat 
e-sarjan navigoimaan tarkkaan huonekalujen 
ympärillä sekä huoneen reunoja pitkin. 
Korkeuserojen tunnistus estää robottia 
putoamasta portaisiin. Se myös telakoi ja lataa 
automaattisesti siivouksen jälkeen.

Roomba® 600-sarjan robotti-imurit

Siivoa kotisi älykkäämmin
Kolmivaiheinen siivousjärjestelmä käyttää Dual Multi Surface harjoja, erityisesti reunojen 
puhdistukseen suunniteltua harjaa ja tehokasta imua puhdistaakseen lattioiltasi kaiken 
pienistä hiukkasista isoihin roskiin.

Siivoa sormea 
nostamatta
Ohjaa siivousta Alexan tai Google Assistantin 
äänikomentojen avulla. Käytä iRobot® Home 
-sovellusta ajastamiseen ja siivouskertojen 
tarkkailuun.
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Valitsee tiettyjä huoneita tai alueita siivottavaksi

Yksilöllisiä siivoussuosituksia

Luo Suosikki siivousrutiineita

Powered by iRobot Genius™

Ihanteelliset siivousalueet

Säädettävä suihkutustaso

Moppausasetukset

Precision Jet- vesisuihku

Yhteenveto

iRobot erottuu muista

Moppaa edestakaisin, aivan kuten sinäkin

Tarkka , erityisesti reunojen puhdistukseen soveltuva design

Lataa itsensä ja jatkaa moppausta.

MOPPAUSTOIMINNOT

Toimii Braava jet   -lattianpuhdistusaineen kanssa®

Toimii kertakäyttöisillä ja pestävillä pehmustetuilla liinoilla

POWERED BY IROBOT GENIUS™

Kuivapyyhintä

Märkäpyyhintä

Smart home- yhteys

Luo Suosikki moppausrutiineita

Ääniohjaus

Yksilöllisiä aikataulusuosituksia

Kausikohtaisia moppaussuosituksia

Valitsee tiettyjä huoneita tai alueita mopattavaksi

Rekisteröi, mistä olet mopannut

Sopii pintakäsitellyille lattioille

Värisevä siivouspää

Luo siivousalueita ja Keep Out- alueita

Yhdistää Roombaan® Robotti-imuri

Toiminnot

Keittiöt ja kylpyhuoneet

3 asetusta

Braava jet® 250
Robottimoppi

2 asetusta

Käyttäjälleen mukautettu moppauksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu moppauksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu moppauksen ohjaus

Käyttäjälleen mukautettu moppauksen ohjaus

Braava jet® m6
Robottimoppi

Useampia huoneita ja isoja tiloja

Braava®-robottimoppi – Vertailutaulukko
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Oppii sinun 
tapasi mopata
Braava jet® m6 oppii siivousrutiinisi ja 
antaa sinulle yksilöityjä ehdotuksia. Se 
antaa sinulle myös suosituksia, joita et 
muuten tulisi ajatelleeksikaan,  kuten 
lisämoppausta allergiakautena tai 
karvanlähtöaikaan. 

Ota siivoukseen 
suihkukoneen teho
Braava jet® m6 -robottimoppi ja sen 
tarkka Precision Jet- vesisuihku auttavat 
selättämään tahmeat liat, pinttymät* sekä 
keittiönrasvan ja soveltuu hyvin useamman 
huoneen ja isojen tilojen siivoukseen.

Elämääsi 
saumattomasti 
sulautuvaa moppausta
Kahviläiskiä lattialla? Mutaisia tassunjälkiä? 
M6 voi keskittyä tiettyihin alueisiin kotonasi, 
kuten sohvan eteen tai pöydänalusiin. Moppaa 
käyttämällä vain ääntäsi, sormeakaan 
nostamatta*.

Nauti omaan tahtiisi 
tapahtuvasta 
moppauksesta
Moppaa juuri siellä, missä milloinkin haluat- 
kuinka haluat. Imprint® -älykartoituksen 
ansiosta voit ilmoittaa m6-mallille tarkan 
moppausalueen, ja milloin haluat alueen 
mopattavan. Käyttäjälleensä mukautettavalla 
Keep Out Zones -toiminnolla kerrot sille, mitkä 
paikat tulee kiertää.

Braava jet® m-sarjan robottimoppi

* Testattu spot-siivoustilassa.

Pestävät pesutyynyt
Pestävän pesutyynyn erityiset kuidut auttavat 
hajottamaan tahmeaa ja pinttynyttä* likaa sekä 
keittiörasvaa.

Kuivapyyhintä
Kuivapyyhintätyynyjen materiaali 
hyödyntää sähköstaattista tehoa lian, 
pölyn ja karvojen nappaamiseen.

Pestävät 
kuivapyyhintätyynyt
Kuivapyyhintätyynyt pyydystävät roskat, 
pölyn ja sekä lemmikkien karvat. 

Märkäpyyhintä 
Märkäpyyhintään tarkoitetun pesutyynyn 
erityiset kuidut auttavat hajottamaan tahmeaa 
ja pinttynyttä likaa* sekä keittiörasvaa.

* Testattu spot-siivoustilassa.

* Toimii Google Home- ja Alexa-yhteensopivien laitteiden kanssa. Alexa ja 
muut siihen liittyvät logot ovat yhtiön Amazon.com, Inc. tai sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkkejä. Google Home on Google LLC:n tavaramerkki.
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Pääsee tiukkoihin 
paikkoihin
Kompakti koko, erityisesti reunojen 
puhdistukseen suunniteltu harja, ja saumaton 
navigointi auttavat Braava jet® -robottimoppia 
puhdistamaan lattiat läpikotaisin myös ahtaista 
paikoista, kuten nurkista ja hyllykköjen alta.

Siivoaa automaattisesti 
tarpeittesi mukaan
Värisevä siivouspää ja Braava jet® -tyynyt hoitelevat 
lian ja tahrat†. Kiinnitä Braava jet® -siivoustyyny ja 
paina CLEAN. Braava jet® valitsee automaattisesti 
sopivan puhdistustavan tyynyn mukaan. Valitse 
märkä-, kostea- tai kuivapyyhintätyyny.

Kohdistettu suihku 
päihittää lian 
ja tahrat*
Precision Jet Spray - vesisuihku** irrottaa likaa 
ja tahroja pienillä alueilla, kuten keittiössä ja 
kylpyhuoneissa.* Braava jet® -robottimoppi etsii 
reitiltään esteitä ennen suihkuttamista, jotta se 
suojelisi huonekaluja, mattoja ja seiniä. 

Braava jet® 200-sarjan robottimopit

*Testattu laitteen märkätilassa kuivuneeseen kahviin ja virvoitusjuomaan.
**  Precision Jet Spray- vesisuihku käytössä vain märkä- ja kostea- 

moppaustiloissa.

† Testattu laitteen märkätilassa kuivuneeseen kahviin ja virvoitusjuomaan.

Braava jet® -siivoustyynyjärjestelmä
Braava jet ® robotti valitsee automaattisesti sopivan puhdistustavan tyynyn mukaan. 
Valitse märkä-, kostea- tai kuivapyyhintätyyny.

Braava jet® -pesutyyny
Torju lika ja tahrat* vedellä aktivoitavalla puhdistusaineella, 
joka jättää jälkeensä ja raikkaan puhtaan tuoksun.

Braava jet® -kostea 
pyyhintätyyny
Puhdista arjen pölyt ja liat hellävaraisesti vedellä aktivoitavalla 
puhdistusaineella, joka jättää jälkeensä raikkaan ja puhtaan 
tuoksun.

Braava jet® -kuivapyyhintätyyny
Nappaa pöly, lika ja lemmikkien karvat.

Erinomainen pintakäsitellyille lattioille
Suunniteltu moppaamaan ja pyyhkimään pintakäsitellyt lattiat, kuten kovapuu-, laatta- ja kivilattiat.
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