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 Alta performance,  
ligação Wi-Fi® 

Tecnologia Dirt Detect™

Sensores Dirt Detect™ avisam o robot 
aspirador Roomba® para incidir a 
limpeza em áreas concentradas de 
sujidade como zonas da sua casa de 
grande passagem

Levanta, extrai e aspira  
a sujidade
O sistema de limpeza de 3 fases utiliza 
escovas duplas multissuperfície, uma 
escova especialmente concebida para 
a limpeza de cantos e poder de sucção 
para limpar desde pequenas partículas 
a resíduos maiores em carpetes  
e pavimentos rígidos

Robot Aspirador

Navega de forma  
inteligente pela sua casa
Alimentado por um conjunto de  
sensores inteligentes, o robot  
aspirador Roomba® toma mais  
de 60 decisões por segundo para  
se adaptar à sua casa, limpando  
eficazmente os pavimentos



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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Levar a limpeza ao extremo

A escova especialmente concebida para a 
limpeza de cantos elimina  os resíduos ao 
longo dos rodapés e nos cantos.

Navega de forma inteligente pela sua casa

Um conjunto completo de sensores  
inteligentes orienta o robot à volta e por 
baixo dos móveis, limpando eficazmente  
os pavimentos.

Tecnologia Dirt Detect™

O robot reconhece e concentra-se nas 
zonas de tráfego intenso, onde a sujidade 
se acumula.

Levanta e extrai e aspira a sujidade em  
carpetes e pavimentos rígidos

O Sistema de limpeza de 3 fases recolhe 
desde pequenas partículas a grandes  
resíduos nas carpetes e pavimentos rígidos.

Escovas duplas multissuperfície

As escovas multissuperfície extraem  desde 
pequenas partículas de poeira a grandes 
resíduos em carpetes e pavimentos rígidos. 
A primeira escova levanta a sujidade e a 
segunda escova extrai-a para ser aspirada.

Características do Roomba® 694:

Especificidades
PRODUTO 

 SKU R694040

 Dimensões do robot 33 cm x 9,4 cm

 Peso do robot 3,54 kg

  Tipo de filtro AeroVac

 Tipo de bateria Iões de lítio

 Capacidade do depósito  
 de sujidade 0,6 litros

CONTEÚDO DA CAIXA 

Robot aspirador Roomba® 694

Estação de carregamento Home Base  

Cabo 

EXPEDIÇÃO 

 UPC Caixa de retalho 885155024336

 EAN Caixa de retalho 5060629983929

 UPC Caixa de transporte 10885155024333

 EAN Caixa de transporte  5060629983936

 Robots por transporte 1

 EAN Caixa de retalho 42 cm x 14 cm x 
 Dimensões  47,5 cm

 Caixa de transporte 43,5 cm x 15,6 cm x 
 Dimensões  48,9 cm

 Peso da caixa de retalho 5,47 kg

              Peso da caixa de  
                          transporte  5,97 kg

 Unidades de retalho por  
                                 palete  32

 Unidades de retalho por  
   camada 16

Limpe e agende a limpeza onde quer que 
esteja

Controle e agende as limpezas do seu robot 
aspirador com a aplicação iRobot HOME. 
Aproveite o controlo "mãos-livres" com o 
Amazon Alexa e o Google Assistant. 

ANOS
Experiência  
e inovação  
em robótica


