
Łatwo
Nałóż ściereczkę 
i naciśnij przycisk

Braava™ 390t

Inteligentnie 
Czyści wszystkie rodzaje podłóg twardych,

®używając nawigacji NorthStar , 
unikając schodów i uskoków

 Braava 390t - CHARAKTERYSTYKA

Czysto
Mopuje na sucho lub mokro,

przywracając podłodze 
jej naturalny blask

Mopuje na mokro lub na sucho, zostawiając  po sobie nieskazitelną czystość.

Tworzy mapę sprzątanej powierzchni Zwiększony zasięg

System Pro-Clean

Szybkie ładowanie dzięki Stacji Turbo ładowania

Bardzo cicha praca

Prosta obsługa

Pracuje na wszystkich rodzajach podłóg twardych, 
takich jak: płytki, linoleum, panele, parkiety
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iRobot Braava - robot mopujący podłogi został zaprojektowany do szybkiego 
i efektywnego czyszczenia podłóg twardych.
Systematycznie dba o czystość całej podłogi. Jest łatwy w użytkowaniu. 
Wystarczy umieścić ściereczkę na głowicy czyszczącej, postawić robota na 
podłodze i wybrać jeden z dwóch dostępnych trybów pracy: praca na sucho 
(zamiatanie) lub na mokro (mopowanie). Dzięki zaawansowanemu systemowi 
nawigacji iRobot Braava rozpoznaje miejsca, w których już sprzątał oraz te, do 
których powinien się jeszcze udać. 

ŁATWE UŻYTKOWANIE

PROSTE NAKŁADANIE ŚCIERECZKI
Ściereczki wygodnie zakłada się i zdejmuje z magnetycznej głowicy 
czyszczącej.

WYSTARCZY NACISNĄĆ PRZYCISK
Po założeniu ściereczki po prostu postaw iRobota Braava na podłodze 
i wybierz odpowiedni tryb pracy.

CICHA PRACA
Praca robota jest tak cicha, że nie przeszkadza domownikom w codziennych 
czynnościach, czy nawet śnie.

POWRACA DO MIEJSCA ROZPOCZĘCIA PRACY
Gdy Braava zakończy pracę samodzielnie powróci do miejsca, w którym ją 
rozpoczynała a następnie wyłączy się automatycznie.

CZYŚCI PODŁOGI TWARDE SZYBKO 
I SYSTEMATYCZNIE, WSZĘDZIE DOCIERAJĄC

ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA W TRYBIE NA MOKRO I SUCHO

Braava używa specjalnie zaprojektowanych ściereczek z mikrofibry lub 
ściereczek jednorazowych.

DWA TRYBY PRACY

Tryb zamiatania: czyszczenie przy użyciu suchej ściereczki w celu wytarcia 
pyłu, brudu oraz włosów.

Tryb mopowania: czyszczenie na mokro przy użyciu wilgotnej ściereczki 
w celu wytarcia zabrudzeń.

CZYŚCI WSZYSTKIE RODZAJE PODŁÓG TWARDYCH

Pracuje na wszystkich rodzajach podłóg twardych takich jak płytki, linoleum, 
szczelne parkiety.

SYSTEM PRO-CLEAN

Głowica czyszcząca dozuje płyn podczas trybu mopowania (czyszczenie na 
mokro), stale nawilżając ściereczkę z mikrofibry świeżą dawką płynu.

PAUZA/WZNÓW

Braava zapamiętuje mapę sprzątanej powierzchni. Dlatego możesz przerwać 
jej pracę aby np.zmienić ściereczkę w środku cyklu pracy,  robot nie pominie 
żadnego punktu na podłodze. 

STRUKTURA ZAPROJEKTOWANA DO PRAKTYCZNEGO 
CZYSZCZENIA
Kształt i system nawigacji iRobota Braava umożliwia robotowi pokrycie całej 
czyszczonej powierzchni. 

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA 
AUTOMATYCZNIE CZYŚCI PODŁOGI

MONITORUJE SPRZĄTANĄ POWIERZCHNIĘ
System nawigacji North Star działa jak GPS, który pomaga monitorować 
miejsca, w których Braava już czyściła oraz te, do których jeszcze powinna się 
udać.

CZYŚCI POD MEBLAMI
Robot dociera pod meble oraz do innych wąskich przestrzeni.

PODĄŻA WZDŁUŻ ŚCIAN
Braava czyści kurz i brud gromadzący się wzdłuż ścian, przy cokołach 
i w rogach pomieszczeń.

UNIKA SCHODÓW I DYWANÓW
Nie spada ze schodów, unika obszarów pokrytych dywanami.

®iRobot  Braava™ robot mopujący podłogi
Przy pomocy chusteczek jednorazowych lub 
wielorazowych z mikrofibry, mopuje na mokro lub na 
sucho, przywracając podłodze jej naturalny blask.

SPECYFIKACJA

Wymiary robota (cm)
24.4 dł x 21.6 szer. x 7.9wys

Ilość sztuk 
w opakowaniu zbiorczym

2

Waga robota (kg)
2.07

Kod EAN 
opakowania zbiorczego

5060359282811

Napięcie
240V

Kod UPC 
opakowania zbiorczego

10885155009200

Kod EAN
5060359282804

Wymiary opakowania 
zbiorczego(cm)

39 dł. x 25,5 szer. x 35.5 wys.

Kod UPC
885155009203

Waga opakowania 
zbiorczego (kg)

8,54

Wymiary opakowania 
handlowego (cm)

38 dł. x 12 szer. x 33 wys.

Waga opakowania 
handlowego (kg)

4

Ilość jednostek na palecie
64

Ilość jednostek na warstwie
16

W ZESTAWIE

Kostka nawigacyjna NorthStar (baterie w zestawie)

Multifunkcyjna głowica czyszcząca

2 ściereczki z mikrofibry do pracy na sucho

2 ściereczki z mikrofibry do pracy na mokro

Głowica czyszcząca Pro-Clean

Akumulator NiMH, 2000 mAh

Zasilacz

 Stacja Turbo ładowania

iRobot Braava 390t

 Sączek

 Instrukcja obsługi i Szybki start


