NOVÝ TREND
V UPRATOVANÍ BYTOV
kompletne zabudovaný
systém vysávania

1. ZABUDOVANÝ VYSÁVAČ
HLAVNÉ VÝHODY
• nenápadný
• super tichá prevádzka
• jednoduchá
a rýchla udržba
• univerzálne pripojenie
• možnosť inštalácie
na terase alebo lodžii

Vysávač je úplne zabudovaný do
steny, alebo je integrovaný v sokli
kuchynskej skrinky. Vysávač je
spojený s potrubným rozvodom a je
zapínaný automaticky robotickým
vysávačom ROBO alebo zo zásuvky
zabudovanej hadice HIDE-A-HOSE.

2. ZABUDOVANÁ HADICA
HIDE-A-HOSE
• žiadne prenášanie, žiadny vešiak
• jednoduché nastavenie potrebnej dĺžky
• elegantné zásuvky
Hadica v byte neprekáža, odpadá jej neustále
prenášanie. Je dlhá 18 m a tak dovoľuje
povysávať celý byt. Pri vysávaní vždy
vytiahnete len potrebnú dĺžku hadice.

ZÁSUVKA SKRYTEJ HADICE

hadica je vtiahnutá pomocou podtlaku
do špeciálneho potrubia vysávača

koniec
hadice
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3. ROBOTICKÝ VYSÁVAČ ROBO
HLAVNÉ VÝHODY
• účinné automatické vyprázdňovanie
• mop pre automatické vytieranie
• zmenšené rozmery
(podjazdná výška je 8 cm)
• ovládanie pomocou aplikácie

Umožňuje bezkontaktné vyprázdňovanie
prachovej nádoby. Robotický vysávač je
napojený na potrubný rozvod vysávača.
Pri návrate ROBO na základňu sa centrálny
vysávač aktivuje a automaticky vyprázdni
prachovú nádobu robotického vysávača
a vyčistí jeho rotačné kefy.

APLIKÁCIA ROBO
Pomocou aplikácie môžete
• zvoliť režim čistenia
• ovládať vysávač,
aj keď nie ste doma
• zobraziť históriu čistenia
• nastaviť plán čistenia
• upraviť sací výkon
• upraviť množstvo vody
počas umývania
• povoliť alebo zakázať
funkciu automatického
čistenia
• vyhľadať ROBO, ak sa
nevráti na základňu
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FUNKCIA VYTIERANIA

aktivátor
robota
sacie hrdlo
dokovacia
a nabíjacia stanica

PODJAZDOVÁ VÝŠKA JE LEN 8 cm
zásuvka
centrálneho
vysávača

kryt pripojenia
vysávača
samočistiaca
základňa

VYSÁVAČE INVISIVAC

SÉRIA FH

SÉRIA QB

SÉRIA GV

Čiastočne zapustený do steny,
malé rozmery, dá sa inštalovať
napríklad do komory alebo
technickej miestnosti

Extrémne nízka hlučnosť 56 dB.
Vysávač s IP 55 umožňuje
inštaláciu na lodžii alebo terase.
Je možné dodať vrátane
izolovaného boxu

Nízka výška vysávača je
vhodná na inštaláciu do sokla
kuchynskej skrinky.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Série FH
F 660

Série QB
H 660

200

Série GV
300

GV-450

Napätie (V)

220

220

230

230

230

Príkon (W)

1600

1600

1600

1600

1700

Sací výkon (Airwatt)

660

660

653

653

450

-

-

54,17

54,17

47,22

7,5

7,5

13

13
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494x267x194

494x267x194

832x545x261

832x545x261

125x370x388

20

20

55

45

20

Vzduchový výkon (lit/s)
Objem sáčku (l)
Umiestnenie (l)
Rozmery (v x š x h) mm
Krytie IP
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info@smartsystems.sk, www.smartsystems.sk

