
Robot sprzątający zintegrowany z systemem centralnego odkurzania





Wznieś na nowy poziom

swój system 
centralnego odkurzania

„Odkąd połączyłam robota Vactronic z moim odkurzaczem 
centralnym wracam do czystego domu i mam czas dla siebie! ” 

Agnieszka Kamińska



Wszystkie zabrudzenia opróżniają się do instalacji 
centralnego odkurzania, zostawiając powietrze 
w Twoim domu czyste i wolne od alergenów. 

Idealny dla alergików

Nie musisz martwić się odkurzaniem przez 
długi czas. Robot zrobi to za Ciebie, a zebrane 
śmieci przekaże do jednostki centralnej.

Zapomnij o odkurzaniu



Podłączenie do instalacji centralnego odkurzania 
zastępuje worki jednorazowe. Koniec z generowaniem
zbędnych odpadów!

Zadbaj o środowisko

Mało miejsca? Najniższa na rynku stacja Vactronic 
idealnie dopasuje się do otoczenia. Zapomnij o wielkim 
koszu na środku salonu. 

Niewidoczny bohater
Twojego domu



Odkurzy i umyje podłogi Sprząta wzdłuż ścian

Do każdej powierzchni Wykrywa przeszkody Znajduje kurz i brud
Robot posiada aż 3 tryby odkurzania,
dzięki którym z łatwością dostosujesz
moc ssącą do stopnia zabrudzenia 
podłogi.

Ruchoma głowica czyszcząca 
dostosowuje się do warunków 
otoczenia. Dywany czy twarde
podłogi nie będą dla niej 
problemem.

Dzięki wykorzystaniu nawigacji 
laserowej i technologii SLAM
robot Vactronic precyzyjnie 
omija przeszkody.

Oszczędzaj czas! Robot w tym 
samym czasie odkurza i mopuje 
podłogi. 

Szczotka boczna dokładnie 
wymiata zabrudzenia wzdłuż 
krawędzi i w narożnikach.

Sprząta kiedy i gdzie chcesz
Wystarczy, że raz ustawisz 
harmonogram w aplikacji i wracasz
do czystego domu.



Dzięki zaawansowanej nawigacji laserowej
z algorytmem SLAM robot wygeneruje 
inteligentną mapę, aby lepiej się orientować 
w przestrzeni. Możesz precyzyjnie dzielić 
pomieszczenia i nadawać im nazwy.

Stworzy mapę Twojego domu



Robot wracając do stacji automatycznie uruchamia jednostkę centralną, która wysysa wszystkie
zabrudzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możesz korzystać ze wszystkich zalet odkurzacza centralnego! 

Automatyczne usuwanie brudu
do instalacji centralnego odkurzania

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

Odkurza Myje podłogi Opróżnia śmieci





System 
standardowy

3542,40 zł

Ustaw stację w pobliżu gniazda
ssącego i elektrycznego.

Podłącz przyłącze elastyczne 
do stacji ssąco-ładującej.

Stacja przeznaczona do instalacji centralnego
 odkurzania ze standardowymi gniazdami ssącymi, 

do których podłączamy wąż ssący. Połączenie 
odbywa się za pomocą przyłącza elastycznego 

dołączonego do zestawu. 

cena brutto

Podłącz urządzenie do gniazda
ssącego i elektrycznego.

Włącz robota za pomocą przycisku
„   ” na urządzeniu.
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Gotowe! Ciesz się wygodą sprzątania.

Robota sprzątającego Vactronic

Stację ssąco-ładującą

Przyłącze elastyczne

Dodatkowe szczotki

Zbiornik na wodę i mopa

Instrukcję obsługi 

W opakowaniu otrzymasz:

Proste podłączenie Plug-in



System 

Proste podłączenie Plug-in

Robota sprzątającego Vactronic

Stację ssąco-ładującą

Adapter przyłączeniowy do systemu chowanego

Odbiornik RF

Dodatkowe szczotki

Zbiornik na wodę i mopa

Instrukcję obsługi 

Ustaw stację w pobliżu gniazda
systemu chowanego i elektrycznego.

(A) Wyciągnij wąż z gniazda i podłącz
do stacji za pomocą adaptera.
(B) Podłącz urządzenie do gniazda
elektrycznego. 

Włącz robota za pomocą przycisku
„   ” na urządzeniu.
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Gotowe! Ciesz się wygodą sprzątania.

RF Podłącz odbiornik RF do jednostki
centralnej za pomocą kabla.

W opakowaniu otrzymasz:

3599,00 zł
cena brutto

chowany
Stacja przeznaczona do wszystkich systemów 

chowanych (Chameleon, Hide a Hose, Retraflex).
Połączenie odbywa się za pomocą węża ssącego

z gniazda chowanego.



Vactronic do systemu
chowanego

 Bateria pojemność 5200 mAh

 Darmowy dostęp do aplikacji

 Automatyczne opróżnianie 
zanieczyszczeń

 Kompatybilny z systemem
centralnego odkurzania

3599,00 zł

 Automatyczne ładowanie

 Mopowanie

Robot sprzątający
Vactronic

 Bateria pojemność 5200 mAh

Siła ssąca do 3300 Pa

 Darmowy dostęp do aplikacji

 Automatyczne opróżnianie 
zanieczyszczeń

 Kompatybilny z systemem
centralnego odkurzania

2499,00 zł

 Automatyczne ładowanie

 Mopowanie

Bestseller

Vactronic do systemu
standardowego

 Bateria pojemność 5200 mAh

 Darmowy dostęp do aplikacji

 Automatyczne opróżnianie 
zanieczyszczeń

 Kompatybilny z systemem
centralnego odkurzania

3542,40 zł

 Automatyczne ładowanie

 Mopowanie

Wybierz swój wariant robota

www.ecomax.pl

 Siła ssąca do 3300 Pa  Siła ssąca do 3300 Pa

cena brutto
cena brutto

cena brutto
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