
D-FORMENS FÖRDELAR 
Du kan inte använda en cirkelform för att rengöra 
ett fyrkantigt hörn. Därför introducerade Neato 
den D-formade designen till branschen för över 15 
år sedan. D-formen möjliggör en bredare borste 
som sträcker sig ända till robotens kant, istället för 
endast mellan robotens hjul, som på runda robotar. 
Resultatet? Marknadens bredaste borste och 
största dammbehållare för robotdammsugare, som 
kommer åt från hörn till hörn och kant till kant för 
en mer komplett städning. 

KRAFTFULL OCH EFFEKTIV 
Förutom en gångtid på upp till 90 minuter* och 
ett högpresterande filter som fångar upp till 
99,5 % av allergener och fina dammpartiklar* har 
Neato D8 ett energibesparande Ekoläge för vanlig 
dammsugning och ett toppresterande Turboläge 
för områden som kräver extra kraftfull städning. 

* Testat i interna laboratorier
** Nya funktioner i appen /produkten kan ändras under kontinuerlig   
 produktförbättring. Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga vid köp av   
 produkten och kommer att uppdateras direkt till din app eller robotdammsugare  
 när det är tillgängligt.

Neato D8 har samma unika kvalitet och D-form 

som du är van vid från våra robotdammsugare. 

LaserSmart-teknik gör att Neato D8 städar med 

precision, även i mörkret (och under möbler). Valet 

är självklart – Neato städar ditt hem när du vill, hur 

du vill, och kommer åt där runda robotar inte kan.

Det självklara valet för städning.

LASERSMART-NAVIGERING
Neatos intelligenta robotdammsugare använder 
LaserSmart-teknik som drivs av LIDAR för att 
kartlägga och navigera i ditt hem med precision, 
till och med i mörker (och under möbler).** Om din 
robot börjar få slut på batteri kan den ta paus från 
städningen och gå tillbaka till laddningsstationen för 
adda om automatisktoch sedan fortsätta exakt där 
den avbröt när den har tillräckligt med kraft.

Orolig för trapporna? Det behöver du inte vara med 
Neato. LaserSmart-teknik gör att din robot lär sig 
vad den ska hålla sig borta från när du använder 
din första karta, och lär sig kontinuerligt när du 
använder den. Du behöver inte vara barnvakt åt din 
robot när den städar – med Neato kan du låta den 
sköta sig själv. 

PROBLEMFRI INSTALLATION 
Börja rengöra på några minuter med Neatos 
problemfria, Bluetooth-aktiverade installation. 
Skapa virtuella zoner genom MyNeato-appen för att 
hantera var Neato städar – och var den inte gör det. 
Det är en upplevelse som gör Neato till det självklara 
valet för städning.**
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VIKT
Robot: 3,7 kg
Basstation: 0,5 kg
Förpackning: 5,5 kg

MÅTT (L X B X H)
Robot: 33 cm x 34 cm x 10 cm
Basstation: 8 cm x 17 cm x 11 cm
Förpackning: 45 cm x 45 cm x 16 cm

KAPACITET DAMMBEHÅLLARE
0,7 liter

Specifikationer

BATTERI 
2 100 mAH 14,4 V litiumjon

BATTERITID 
Upp till 90 min körtid*

BATTERIETS LADDNINGSTID
Ladda om automatiskt och fortsätt: Laddar 
automatiskt tillräckligt mycket för att 
återgå dit den slutade och slutföra jobbet.

Full ladding: Upp till 100 minuter körtid 
beroende på laddningsförhållandena

BORSTAR
Spiral Combo-borste (28 cm)
Sidoborste

FILTER
Högpresterande E11-filter fångar upp  
till 99,5 % av allergener ned till  
10 mikrometer.*

ANSLUTNING
Bluetooth-inställning för enkel  
Wi-Fi-anslutning

2,4 GHz Wi-fi

Förpackningens innehåll Funktioner

•  Neato D8 Intelligent robotdammsugare 
med högkapacitets litiumjonbatteri och 
spiralkombo-borste (28 cm)

•  Slimline laddningsbas

•  Nätkabel (2 m)

•  Högpresterande filter (2 extra)

•  Borstrengöringsverktyg

•  Sidoborste

ROBOTEN
•  Indigo finish

•  Polerat torn

•  LIDAR-kartläggning och navigering**

•  Info-knapp med ljud som ger 
information till användaren för att 
förstå fel

•  3 droppsensorer

LADDNINGSBASFUNKTIONER 
•  30% smalare än föregående 

generation

•  Förbättrad kabelhantering 

•  Avtagbara fotkuddar för basstabilitet

•  LED-indikator

•  Strömadapter med utbytbara  
kanalhuvuden

APP-FUNKTIONER
•  Ny app och användargränssnitt

•  Täckningskarta efter rengöring

•  Rengöringshistorik

•  Zoner anger områden som ska rengöras 
och vad Neato ska undvika**

RENGÖRINGSALTERNATIV
•  Rengöring efter schemaläggning 

•  Helstädning

•  Rengöring i en zon**

•  Ekoläge

•  Turboläge

•  Extra försiktig navigering**

* Testat i interna laboratorier
** Nya funktioner i appen /produkten kan ändras under kontinuerlig produktförbättring. Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga  
 vid köp av produkten och kommer att uppdateras direkt till din app eller obotdammsugare när det är tillgängligt.


