
Windows cleaning robot
indream Hobot WR-201

Frihed

Tryghed

Altid rene vinduer

= Vinder af iENA guldmedalje for nye geniale opfindelser
= Rengør vinduer både indvendigt og udvendigt
= Robottens microfiber poleringsklude kan anvendes til både tørpolering og polering med vinduesrens
= Er specielt velegnet til etagelejligheder og parcelhuse, hvor det kan være umuligt, svært, farligt eller

meget dyrt at få pudset vinduer
= Stor driftssikkerhed gør modellen velegnet til både virksomheder og forretninger med større glasfacader
= Billig og effektiv vinduespolering, som hverken kræver lift eller stige
= Robotten er let og nem at starte. Tænd robotten og sæt den på vinduet. Robotten stopper automatisk, når

den er færdig
= Få mere tid til dig selv, venner og familie, eller det der betyder noget for dig

indreams nye robot til rengøring af vinduer er unik for både 
etagelejligheder, parcelhuse, butikker og alle former for glasfacader.

Gør livet lettere med ny teknologi fra indream



indream Hobot WR-201
= Robotten er fuldautomatisk, men kan også styres manuelt med fjernbetjeningen
= Robotten har 3 automatiske navigationsprogrammer, der sikrer en effektiv polering af hele vinduet
= Robotten har en kraftig vakuummotor indbygget, som sikrer, at robotten polerer effektivt og sidder forsvar-

ligt fast på glasset, mens den arbejder
= Arbejder med en fast strømtilførsel, som sikrer en mere effektiv polering og robotten kan rengøre

meget store vinduer og et ubegrænset vindues-areal
= Robotten er udstyret med sikkerhedsreb og har indbygget nødstrømforsyning (batteri), som forhindrer, at

robotten falder ned, hvis strømmen svigter

= WR-201 robot
= Fjernbetjening
= Adapter
= Ledning til adapter

WR-201 pakken indeholder:
= Forlængerledning til robot
= 12 stk. mikrofiberklude
= 4 stk. plastringe til mikrofiberklude
= Brugsanvisning

Brand: indream WR-201

Glas-tykkelse: Robotten kan anvendes på alle tykkelser af glas

Automatiske arbejdsmetoder: 3 navigationsmetoder til rengøring af hele vinduet

Intelligent software: AI-teknologi (kunstig intelligens)

Automatisk stop: Ja. Stopper automatisk, når vinduet er rengjort, hvis automatisk rengøring er valgt

Ekstra sikkerhed: Nødforsyning: Robotten har en indbygget opladelig batteripakke, indeholdende 4 stk.3,7V 950mAh Li-Po batterier

Ekstra sikkerhed: Sikkerhedsreb der kan holde 150 Kg

Strømforbrug: 80W

Forsyningsspænding: 100 - 240V AC 50 – 60Hz

Fjernbetjening: Ja. Mulighed for manuel styring eller valg af forskellige automatiske arbejdsmetoder

Led indikatorer: 4 stk. Blå: Normal drift. Rød: Indikator for fejl. Orange: Indikator for opladning. Grøn: Indikator for fuld opladet batteri

Alarm buzzer: I tilfælde af fejl vil robotten bippe (se brugervejledning (faq))

Arbejdshastighed: 4 minutter pr. m 2

Støjniveau: 71 dB

Specifikationer og features:

Altid rene vinduer - brug tiden til det du har lyst til...
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