
A garantia de uma limpeza em profundidade com comodidade
automática

X-PLORER SERIE 50 ANIMAL KIT
Aspirador robot

RR7335WH

 

 

 O aspirador robot X-PLORER Serie 50 da Rowenta é uma solução de limpeza doméstica automática conveniente
que proporciona uma limpeza sem esforço, para a qual não precisa de usar as mãos. Inclui funções especiais
Animal Care, concebidas especificamente para satisfazer as necessidades dos donos de animais de estimação.
Descubra um aspirador automático de tecnologia sofisticada que vai para onde precisar: navegação inteligente,
tecnologia de infravermelhos avançada e interface altamente intuitiva de fácil utilização, incluindo uma aplicação
para smartphone e compatibilidade com assistentes de voz.

 



BENEFÍCIOS PRODUTO

A garantia de uma limpeza em profundidade com comodidade automática
A tecnologia aprimorada assegura uma navegação inteligente (com tecnologia com giroscópio
aprimorada, sensores de queda e sensores infravermelhos) para uma limpeza automática
conveniente que percorre todos os cantinhos da sua casa com total facilidade.

Ação de limpeza 4 em 1
As duas escovas laterais cobrem os cantos e as áreas de difícil acesso, a escova Turbo aspira
os pelos, a penugem e o cotão, o motor BLDC assegura uma sucção fiável e o sistema Aqua
Power limpa as superfícies com mopa.

Animal Care
O pacote completo, com acessórios especiais que proporcionam uma limpeza fácil para os
donos de animais de estimação com a escova Animal Turbo para a remoção de pelos e a mopa
Animal Scrub para lidar com manchas difíceis.

Bateria de elevado desempenho
A bateria de longa duração cobre até 120 metros quadrados com um único carregamento e tem
recarregamento autónomo: o robot volta automaticamente à base de carregamento quando a
bateria precisa de ser recarregada.

3 modos de limpeza
Três modos de limpeza versáteis: Methodical para uma cobertura total impulsionada pelo
giroscópio, limpeza Spot para cobrir uma zona de limpeza específica e Wall-Follow para uma
limpeza junto a paredes e rodapés.

Modo silencioso
Defina o nível de potência de acordo com as suas necessidades e ative o modo Eco para uma
limpeza eficiente com total conforto, a um nível de ruído de apenas 65 dB(A), um nível que está
pouco acima da conversa quotidiana.

Produto reparável - 10 anos

Concebido para fácil reparação
Disponibilidade de peças durante 10 anos
6500 centros de reparação em todo o mundo
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CARACTERÍSTICAS PRODUTO

PERFORMANCE DE LIMPEZA
Tecnologia Escova rotativa central

Escova lateral 2

Sistema Bagless - sem saco Sim

Modos de limpeza 3 ( Metódico, Spot e Wall Follow)

Níveis de potência 3
NAVEGAÇÃO

Desvio de obstáculos Sensores infravermelhos

Desvio de escadas Sim: 3 sensores

Tipo de navegação Metódica (giroscópio)
PROGRAMAÇÃO DE LIMPEZA

Programação de limpeza Sim
AUTONOMIA

Bateria Iões de lítio

Autonomia 120 min

Tempo de carregamento 6 h

Tipo de carregamento Base de carregamento

Regresso à base automático Sim
LIGAÇÃO

Conectividade Wifi (app Rowenta e assistentes de voz) Sim

Programação de limpeza Sim
EQUIPAMENTO

Sistema de controlo Sim - através da APP

Capacidade do depósito de pó 0.4 L

Filtragem Filtro standard
ERGONOMIA

Nível de ruído 67 dB(A)
AUTONOMIA

Tempo de carregamento 6 h

Bateria Iões de lítio

Fabricado em China

DADOS LOGÍSTICOS CMMF: 2211400896

 
Código EAN (código de barras) Unidades / caixa Unidades / camada de

palete
Camadas / palete Unidades / palete Unidades/contentor

EAN ST : 3221616001046
EAN UC :

2 12 5 60
C20 : 920

C40 : 1 920
HQ4 : 2 158

Peso bruto Produto embalado Cartão Palete
Dimensões 325 x 325 x 80 (mm) 491 x 133 x 418 (MM) 510 x 290 x 440 (MM) 1 200 x 800 x 2 324 (MM)

Peso 3.79 (KG) 5,44 (KG) 10,88 (KG) 347,4 (KG)


