
Dirt Detect™  
Technology
Dirt Detect™-sensorer talar om för 
Roomba® robotdammsugaren att jobba 
hårdare på ytor med koncentrerad smuts, 
som högtrafikerade platser i ditt hem.

Kraftfull uppsugning 
för djupare rengöring
Använder 5x sugkraften* för att  
rengöra ingrodd smuts, skräp och 
husdjurshår från dina golv.

Navigerar intelligent 
i ditt hem
En komplett serie med intelligenta 
sensorer guidar roboten under och runt 
möbler för att hjälpa till att rengöra dina 
golv grundligt.

*Jämfört med Roomba® 600 Series AeroVac™ System

e5

Laddad med 
prestanda för  

kraftfull uppsugning.

Robotdammsugare



PRODUKT 

 SKU e515440

 Uppladdningstid 2 tim

  Filtertyp Höge�ektivt

 Batteritid 90 minuter**

 Batterityp Litiumjon

 Behållarens storlek 0,6 liter

 Typ av dammbehållare Tvättbar

 Tröskelhöjd 2 cm

FÖRPACKNINGSINNEHÅLL 

Roomba® e5 robotdammsugare

Home Base® laddningsstation 

Sladd 

1 Dual Mode Virtual Wall® Barrier 
(2 AA-batterier ingår)

1 extra filter

FRAKT 

 Kartong för  
 detaljhandeln UPC 885155017536

 Masterkartong UPC 100885155017533

 Kartong för 
 detaljhandeln EAN 5060359289094

 Masterkartong EAN 5060359289100

 Robotar per MC 1

 Kartong för detaljhandel 12.9 cm x 41 cm 
 Dimensioner  (cm) x 51 cm

 Masterkartong 42.9 cm x 14.5 cm 
 Dimensioner  (cm) x 54 cm

 Vikt på kartong för 
 detaljhandeln (kg) 5.2 kg

 Vikt Masterkartong (kg) 5.3 kg

 Antal pallar 36

Med 25 år av robotexpertis och 
ständig innovation, har iRobot®  
optimerat vår Roomba® 
robotdammsugare för att hjälpa  
till att noggrant rengöra golven i  
hem runt om i världen.

©2018 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. 

Alla rättigheter förbehållna. iRobot, Roomba, Virtual Wall, iAdapt och 

AeroForce är registrerade varumärken som tillhör iRobot Corporation. 

AeroVac och Home Base är varumärken som tillhör iRobot Corporation.

  *  Jämfört med Roomba® 600 Series AeroVac™ System. 
**  Testad på hårda golv.

Dirt Detect™ Technology

Roboten kommer att känna igen och 
fokusera på kraftigt trafikerade stråk  
i huset där damm samlas.

Ta rengöring till nästa nivå

Den specialgjorda sidoborsten sveper  
skräp från vägglister och hörn.

Två gummiborstar för flera typer av ytor

Våra gummiborstar för flera typer av ytor är 
designade för att täcka olika golvytor och 
hjälper dig att rengöra dina golv noggrant.

Renhet du kan se och känna, varje dag

Rengöringssystemet i tre steg attackerar allt  
från små partiklar till stort skräp på dina mattor 
och hårda golv.

E�ektökande sugfunktion

Levererar upp till 5X sugkraften* för förbättrad 
uppsugningsprestanda. 

Navigera intelligent i ditt hem

En hel serie av intelligenta sensorer guidar 
roboten under och runt möbler för att rengöra 
dina golv grundligt.

Roomba® e5 produktegenskaper:

Specifikationer

5x
mer 
kraft

UPP
TILL

Witt Sverige AB · Tel. 08 5250 8480
info@wittsverige.se · www.wittsverige.se




