
       
 

 
 

 
 

 

     

 

 
Põhitehnoloogiad 

 
 

 
Innovaatiline katkematult roniv süsteem 

 Automaatne ristpihustuse tehnoloogia 

WIN-SLAM 3.0 teekonna planeerija 

8-astmeline universaalne ohutus 

Laitmatult puhtad 

aknad - nii lihtne, nii 

puhas 
ECOVACS W1 PRO on üks nutikamaid ja ohutumaid katkematu niisutusega ja 

suurepärast puhastustulemust pakkuv aknapesurobot. 



>3mm 

 

     

Valdkonna juhtivate tehnoloogitega varustatud WINBOT W1 PRO on parim aknapesurobot Teie koju. 

ECOVACSi automaatse ristpihustussüsteemi abil eemaldab WINBOT klaasilt mustuse ja plekid. See 

nutikas aknapesurobot loob uuendatud WIN-SLAM 3.0 süsteemi abil kõige tõhusama teekonna, mis 

katab aknapinna maksimaalselt isegi väikestel akendel. Meie parimate ja kõige uuenduslikumate 

ohutusfunktsioonidega töötab seade kogu aeg stabiilselt ja laitmatult isegi voolukatkestuse korral. 

Saate säravalt puhtad aknad ühe nupuvajutusega. 

 
 

 

PÕHITEHNOLOOGIAD JA TOOTE EELISED 
 

 

Automaatne ristpihustus lainurkpihustuse ja 

veepaagiga. 

Ülimalt tõhusa pihustussüsteemi abil saab uus WINBOT W1 

PRO hakkama igat tüüpi aknaga. Tänu ristpihustusele jõuab 

puhastusvedelik iga nurga alla, mis tagab laitmatu 

märgpuhastuse ning lahustab igasugused plekid. Lisaks 

kõigele jätab see nutikas puhastusrobot oma asukoha meelde, 

tagades nii, et alati saab töö lõpetatud – säravalt puhtad aknad 

ühe nupuvajutusega. 

Täiustatud WIN-SLAM 3.0 teekonna 

planeerimise tehnoloogia. 

WINBOT W1 PRO puhastab automaatselt edasi-tagasi 

liikudes ning peseb klaasi täielikult ja korralikult kolmes 

kohandatavas režiimis: kiire, põhjalik ja kohtpuhastuse 

režiim. See loob süsteemse puhastusteekonna, mille 

tulemusel on aknad pimestavalt puhtad. 

8-astmeline universaalne ohutus ja 

optimeeritud 2800  Pa imemisvõime. 

Ohutus on meie jaoks esmatähtis. Suurima võimaliku ohutuse 

tagamiseks on WINBOT W1 PRO robotil optimeeritud 2,800 Pa 

imemisvõime ja ülimalt innovaatiline libisemiskindel 

kuivatamissüsteem. Nende abil on liikumine sujuv ja pesemisel 

kindel haare isegi libedatel pindadel või võimalike 

elektrikatkestuste korral. 

 

Spetsifikatsioon Standardomadused 
 

 

 

Servatuvastustehnoloogia Kõik siledad klaasiliigid (>3mm) 

 
 

 
Häälhoiatus 

 
 
 
 

Lisaomadused 
 

 

 

Juhtimine läbi rakendusega Hoiukott 

 
 

 
Katkematu ronimissüsteem 

 
 

 
Lisatarvikud (müüakse eraldi) 

 

   

 
Karbis on 

1    aknapesurobot W1 PRO 

1    toiteallikas 

1    mõõtetops 

1 karabiiniga kinnitus 

 
 

 
2 mikrokiust puhastuslappi 

1    WINBOT pesulahus, 230mL 

1    kasutusjuhend 

230 ml WINBOT 

pesulahus 

Mikrokiust 

pesemislapp 

1.5m pikendusjuhe 

 

Toote pideva täiustamise käigus võidakse tehnilisi ja konstruktsiooni kirjeldusi muuta. Toode on katsetatud tavalistes laboritingimustes. Tegelik jõudlus võib erineda. Kõik 

pildid on illustratiivsed ja võivad tegelikust veidi erineda. 

 

 

ECOVACS Europe GmbH 

Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf 

www.ecovacs.com |     info@ecovacs-europe.com 

     ecovacs_global ecovacs.global ECOVACSRobotics 

 

TEENINDUS 

0845 4684686 (tasuta) 

E-R 08.00-17.00 

service@ecovacs-europe.com 
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Nimetus 

 
WINBOT W1 PRO 

Müratase u. 70 dB 

Aku laadimisaeg u. 2 h 

Aku mahutavus Liitium 650mAh 

Maks. tööaeg (täismahutiga) 20 m2 

Pesurežiimid kiire, põhjalik, kohtpesu  

Akna miiniumsuurus 30*40 cm 

Roboti kaal 1,7 kg 

Roboti mõõdud 270*270*78 mm 

Kaal koos toote pakendiga 3.9 kg 

Toote pakendi mõõdud (p x l x k) 455*114*310 mm 

Kaal koos välispakendiga 4.2 kg 

Toote välispakendi mõõdud (p x l x k) 470*125*320 mm 

EAN EU 6970135030460 

 

  Pingutust mittenõudev ja katkematu pesemine    Kohandatud Teie vajaduste ja tingimuste järgi      
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