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Pozwól się wyręczyć

Power Your Home
aby zagwarantować czystość

na każdym rodzaju powierzchni

zaprojektowaliśmy algorytm,

który dostosowuje tryb czyszczenia

do Twojego domu.

+-

Stay Connected
gdy bateria będzie miała niski poziom,

robot wróci do stacji ładująco-ssącej

by ją naładować, po czym

wznowi pracę w miejscu 

gdzie skończył.

Smart Dust
specjalnie zaprogramowana

 technologia sprawia, że po najechaniu 

robota na bazę zanieczyszczenia

 automatycznie wciągane są 

do jednostki centralnej.

Sterowanie
urządzeniem można sterować

za pomocą aplikacji, pilota

lub głosowo.

Potężna moc
robot sprzątający Vactronic

generuje moc ssącą do 2700 Pa.

Mopowanie
dołączona nakładka mopująca,

pozwoli odświeżyć podłogi

w Twoim domu.

Ustaw harmonogram sprzątania tak, by robot odkurzał, gdy jesteś w pracy.

Nowy robot Vactronic sprząta, a Ty masz czas dla siebie.



Zdalne sterowanie
Sterowanie robotem Vactronic możliwe jest za pomocą aplikacji, 

pilota lub głosowo.

Wybór map Sprzątanie punktowe Dokowanie

Sterowanie strzałkamiHarmonogram pracy Mopowanie

Wirtualne ściany



Zaawansowana nawigacja
Robot Vactronic tworzy dokładną mapę Twojego domu i udostępnia ją w aplikacji.

Dzięki naszej autorskiej technologii łączącej nawigację laserową i algorytm SLAM, nasz robot 

jeszcze lepiej i pewniej odnajduje się w otoczeniu.

Sprzątanie punktowe Sprzątanie wybranych pokoido 10 map

10

pozwala na sprzątnięcie

pojedynczych zabrudzeń.

zapamiętuje aż 10 map

na wszystkich kondygnacjach

 Twojego domu.

pozwala wybrać dowolne obszary

które mają być sprzątnięte.



Nowa rzeczywistość

Modern Design

minimalistyczny wygląd stacji 

dopasuje się do niemal każdej aranżacji,

Twojego domu.

Uniwersalne podłączenie

gniazdo z tyłu obudowy lub dołączony 

wąż podłączeniowy dopasuje się 

do Twojej instalacji centralnego 

odkurzania.

Health Care

robot opróżnia się do jednostki centralnej,

dzięki czemu nie mamy kontaktu 

z zabrudzeniami. Zanieczyszczenia

nie wracają do otoczenia.

BaseSync

po najechaniu robota na stację,

 odkurzacz centralny załączy się 

automatycznie,wysysając wszystkie 

zanieczyszczenia z robota.

Cicha praca

dzięki jednostce centralnej 

umieszczonej z dala od pomieszczeń

 mieszkalnych, urządzenie nie wydaje 

zbędnego hałasu. 

Nasza stacja ładująco-ssąca opróżnia się automatycznie do Twojej instalacji 

centralnego odkurzania, więc możesz zapomnieć o sprzątaniu na wiele miesięcy.



Montaż krok po kroku

Zlokalizuj punkt1

Ustaw bazę w pobliżu

gniazda ssącego oraz gniazda

elektrycznego.

Podłączanie

Połącz bazę z gniazdem ssącym

za pomocą elementu 

przyłączeniowego. Wepnij przewód 

do gniazda elektrycznego.

2

X

Uruchomienie

Kliknij przycisk na robocie

aby rozpocząć pracę.

3

Przedstawiamy prosty montaż naszej stacji ładująco-ssącej.

Od przyjemności korzystania z robota, dzielą Cię tylko 4 proste kroki!

 

Korzystaj z wolności

Gotowe! Ciesz się wolnym czasem.
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Moc ssąca

Bateria

Czas pracy

Czas ładowania

Zbiornik na kurz

Zbiornik na wodę

Hałas

Sterowanie

Moc silnika

Funkcja mopowania

WiFi

Wirtualna ściana

Programator pracy

Czujniki

Funkcje dodatkowe

do 2700 Pa

5200 mAh

do 150 - 180 minut

antykolizyjny, krawędzi, odległości, przeciążenia, 

przeszkód, uskoku podłoża, zapełnienia pojemnika,

zaplątania kabli

automatyczny powrót do bazy, wirtualna ściana, 

programator pracy, automatyczne opróżnienie 

pojemnika, automatyczne wyłączenie, 

zasysanie próżniowe, zdalne sterowanie

120 - 150 minut

600 ml

110 ml

65-73 dB

aplikacja, pilot, głosowo

50 W

Vactronic robot sprzątający

Wymiary 9,8x35x35cm

Waga 3,6 kg

Specyfikacja techniczna

System

Wymiary

standardowy / chowany

34x22,5x25,5cm

Vactronic stacja ładująco-ssąca

Moc znamionowa

Wymiary 14,5x14x9,9cm

Zapasowa stacja ładująca

30 W

Szczotki 1x główna, 2x boczne

Nawigacja nawigacja laserowa i algorytm SLAM



Skład zestawu

Robot Vactronic Zapasowa stacja ładująca Stacja ładująco-ssąca

Vactronic

2 szt. dodatkowe

szczotki boczne

2 szt. baterii do pilota Szczotka do czyszczenia Kabel zasilający do zapasowej

stacji ładującej

Pilot sterujący Nakładka mop Zbiornik na wodę

Dodatkowy 

filtr HEPA

Element przyłączeniowy*
*(w zależności od wersji)



Wybierz swój model 

Robot Vactronic SR7 + Stacja V1-01

Przystosowany do systemu standardowego 

instalacji odkurzacza centralnego.

SKU: 20-01-V101
Robot Vactronic SR7 + Stacja V1-02RF

Przystosowany do systemu chowanego 

instalacji odkurzacza centralnego.

SKU: 20-01-V102RF

Jak złożyć zamówienie? 

1. Przejdź na stronę b4b.vacuflo.pl 

2. Wybierz zakładkę na stronie ,,Inteligentne sprzątanie”.

3. Wybierz swój model robota sprzątającego.

4. Aby dokonać zakupu, przejdź do zawartości koszyka, uzupełnij swoje dane do wysyłki i kliknij "wyślij zamówienie".

5. Na podany adres wyślemy do Ciebie e-mail z informacją o przyjęciu oraz kolejnych etapach realizacji Twojego zamówienia.

Jeżeli wcześniej nie założyłeś konta w naszym sklepie, przejdź na stronę b4b.vacuflo.pl/signin.php, zostaniesz poproszony 

o podanie swoich danych i adresu dostawy.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości i uzgodnić jak najlepsze warunki współpracy.

Doradcy techniczno-handlowi działu sprzedaży:

Hubert Krasuski, tel. + 48 501 539 157, e-mail: hubert@vacuflo.pl

Łukasz Walo, tel. + 48 501 274 589, e-mail: lukasz@vacuflo.pl

3499,00 zł
Cena brutto

3688,00 zł
Cena brutto

Robot Vactronic SR7
SKU: 20-01-SR7

Robot sprzątający Vactronic SR7.

2499,00 zł
Cena brutto
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