
RS60
Sladdlös dammsugare  
med OLED-färgskärm och App

Toppmodell inom sladdlösa dammsugare som både kan dammsuga och moppa dina golv!
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Dynamisk OLED-skärm
Den dynamiska displayen ger dig full överblick över maskinens 
många funktioner via den smarta OLED-skärmen.

Smart APP-styrning
ROIDMI RS60 kan anslutas till mobiltelefon via Bluetooth, så du kan kontrollera maskinens ström, rengöringstid, 
full dammbehållare och filterbytespåminnelse via APP, vilket hjälper dig att uppnå den bästa städupplevelsen.

70 minuters batteritid (testad på standardnivå)
Vid optimering av LG/Samsung lithiumbatterierna genom 
det nya BMS-X batterisystemet blir drifttiden nästan 70 
minuter per laddning (testad på standardnivå). Detta 
innebär att du kan dammsuga upp till 450M2.

Smart färgskärm
ger dig full överblick

Filtrering i sex nivåer och antibakteriell yta 
Sex nivåer, metallnätfilter för stora partiklar, dubbel rening 
via främre och bakre filter.

Novaron ion 
antibakteriell 
insats med 
metallfilter

Filtrerar 
mikrodamm

Dammtätt 
filter

Novaron ion 
antibakteriell
insats med 

8 konformade 
cykloner

Stort 
metallfilter Antibakteriellt 

slutfilter

BMS-X 2.0
batterisystem

Antibakteriellt filter
ROIDMI RS60 Pro är dessutom utrustad med det japanska 
Toray-filtret, som har behandlats med en antibakteriell 
coating för att minska bakterierna i utblåsningsluften. 
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Sladdlös dammsugare med 
OLED-färgdisplay och App 
RS60 är ROIDMI’s toppmodell inom sladdlösa 
dammsugare. Den har en oöverträffad rengörings-
prestanda, lång drifttid på en uppladdning och 
ger möjligheten för samtidig dammsugning och 
golvmoppning.

Tyst, användarvänlig och med fullt utrustningspaket - 
inklusive innovativ app-övervakning. ROIDMI RS60 
är överlägsen i såväl prestanda som allsidighet.

Dammbehållare på 0,55L
Betjänas med en knapp utan att röra dammet.

Bionisk droppteknik
Mopptillbehöret är magnetiskt och monteras /
demonteras enkelt och snabbt. Golvmoppen 
absorberar automatiskt vatten för att bli våt.

SPECIFICATIES:
Sugstyrka: 150 W på max. nivå 

Ljudnivå: < 83 dB(A) niveau Max. 

Dammbehållare: 0,55 L

Sugstyrkor: 3: Standard / High / Max

Garanti: 5 års motorgaranti

Vikt: Lättvikt / 2,7 kg

Färg: Space Grey

Display: Smart OLED-färgdisplay

Ljus: Sensorstyrd LED-belysning

Batterikapacitet: 2500 mAH / 72Wh

App: Ja

Dammsugning & golvmoppning: 
Kombinerad dammsugning och moppning med vattentank

Laddning: Magnetisk, trådlös

Laddningstid: 2,5 timmar
Driftid: 70 min. på standardnivå

VAD FINNS I KARTONGEN:
Laddare: Magnetisk väggupphängd, trådlös

Munstycke: Elektriskt munstycke

Golvmoppning: Mopptillbehör med vattentank

Børste: Soft roller V-borste 

Madrassmunstycke:  Ja  

Multifunktionsmunstycke: Möbelborste 
kombinerat med fogmunstycke

Hårvårdsborste: Ja 

Flexslang: Ja 

Dammsugarrör: Ja  

Filter: High Efficiency-toppfilter 

Rengöringsverktyg: Ja  

Förvaring: Magnetisk väggupphängning 

Strömförsörjning: Ja

Trådlös magnetisk uppladdning 
Placera dammsugaren i den magnetiska 
hållaren för att laddas.  Ingen användning av 
sladd till dammsugaren – enklare kan det inte bli. 

Soft Roller V-borste lämplig för alla typer av golv
V-formad Soft Roller-borste, som 
motverkar sammantrassling av hår. 
Nanofibrer, som är vattenavvisande.


