
Forte poder de sucção 

Remove o pó, a sujidade e os detritos 
dos pavimentos rígidos e carpetes com 
o uso da escova em forma de V e forte 
sucção. As escovas para limpeza de 
cantos apanham os detritos ao longo 
das paredes e nos cantos.

Chão limpo e fresco 
todos os dias
O sistema de limpeza usa um pano 
de microfibra com textura especial 
alveolar. Personalize a sua limpeza 
com três modo de lavagem.

Chão limpo e fresco 
para si todos os dias

Limpa de acordo com  
o seu dia-a-dia
Aprende os seus hábitos de limpeza 
e sugere horários para ir de encontro 
às suas necessidades. Recomenda 
também tarefas que talvez nunca tivesse 
pensado, como a limpeza adicional 
durante a época das alergias, fazendo 
sugestões que o beneficiam.

®

Robot aspirador e esfregona



YEARS
Robotics Expertise 
& Innovation

Com 30 anos de experiência em 
robótica e inovação contínua, a 
iRobot® otimizou o nosso robot 
aspirador Roomba® para ajudar a 
limpar a fundo pavimentos de casas 
em todo o mundo.
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Um passo à frente da sujidade

Operado pela Aplicação iRobot Home, 
aprende os seus hábitos de limpeza e 
sugere horários para ir de encontro às suas 
necessidades. Recomenda também tarefas 
que talvez nunca tivesse pensado, como a 
limpeza adicional durante a estação das 
alergias, fazendo sugestões que o beneficiam.

Limpe sem levantar um dedo

Continue a fazer o que está a fazer. Através 
da app iRobot ou do seu assistente de voz 
Google ou Alexa, diga ao seu robot para 
limpar, e considere-o feito.

Navega com orientação e lógica

Limpa com orientação e lógica em linhas 
regulares, e através dos sensores de rastreio 
do pavimento desloca-se em cima de 
carpetes ou pavimentos rígidos.

Forte poder de sucção

Remove o pó, sujidade e os detritos dos 
pavimentos rígidos e carpetes com o 
uso da escova em forma de V e forte 
sucção. As escovas para limpeza de 
cantos apanham os detritos ao longo 
das paredes e nos cantos.

Chão limpo e fresco todos os dias 

Graças aos três modos de lavagem, 
pode personalizar a limpeza para ir de 
encontro às suas necessidades. Uma 
bomba eletrónica controla o fluxo de água 
e mantém o pano de lavagem molhado 
homogeneamente durante a lavagem.

Características do Roomba Combo®:

Especificidades
ANOS
Experiência e 
Inovação em 
Robótica 

PRODUTO

SKU R113840

Medidas do robot (cm) 35,1 x 35,6 x 8,2

Peso do robot (kg) 3,21

Tipo de filtro Padrão

Tipo de bateria NiMH 3000mAh

Capacidade do 
depósito de sujidade

450

Capacidade do 
reservatório (ml)

300

CONTEÚDO DA CAIXA

Roomba Combo® Robot aspirador  
e esfregona

Estação de carregamento Home Base

2 pano de limpeza de microfibra extra

2 filtros extra

Cabo de alimentação

EXPEDIÇÃO

UPC Caixa de retalho 885155025777

EAN Caixa de retalho 5060629984971

UPC Caixa de 
transporte

10885155025774

EAN Caixa de 
transporte 

5060629984988

Robots por transporte 1

Dimensões da 
embalagem  

de retalho (cm)  
50,2 x 40,9 x 13,5

Dimensões da caixa  
de transporte (cm)

51,7 x 14,7 x 42,7

Peso da caixa  
de retalho (kg)

5,46

Peso da caixa  
de transporte (kg)

5,94

Unidades de retalho  
por camada

10

Unidades de retalho  
por palete

30


