
Tekniset tiedot

Nimellisteho

Jännite

Imuteho

Käyttöaika

Latausaika

Äänitaso

Nopeus

Esteiden ylityskyky

Enimmäiskaltevuus

Pölysäiliön tilavuus

Puhdistusalue

Puhdistustehokkuus

Pääharjan kierrosluku

Sivuharjan kierrosluku (puhdistus)

Sivuharjan kierrosluku (lataus)

Akku

Mitat

50 W

14,4 V

2700 Pa / 1600 Pa (teho) / 1200 Pa (vakio) / 600 Pa (hiljainen)

270 minuuttia käyttöaikaa

240 minuuttia

73 dB / 67 dB / 65 dB

0,3 m/s

20 mm

15°

400 ml

Hiljainen: 160 m2/ vakio: 120 m2/ teho: 100 m2

80%

1300 kierr./min

230 ±15 % kierr./min

120 ±15 % kierr./min

16,8 V / 5200 mAh

350 x 350 x 98

Co-BoticTM 1700

Co-boticTM 1700

nopeampi puhtaampi vihreämpi turvallisempi parempi

Suuntavaistoni on 
erinomainen.

Näe ja usko
Varaa esittely jo tänään ja 
selvitä, miten i-team voi 

mullistaa siivoustoimintasi. 
Lupaamme, että tulet 

hämmästymään.

i-team Globalin 
päätoimipaikka

Hoppenkuil 27B
5626 DD 
Eindhoven
Alankomaat

hello@i-teamglobal.com
+31 (0)40 266 24 00

i-teamglobal.com

INQUIRE. INNOVATIE. INSPIRE



Olen nopeampi, koska työskentelen taukoamatta  
270 minuutin ajan. Latauksen jälkeen olen taas  
valmis seuraavalle siivouskierrokselle.

Jatkan ohjelmoidulla tavalla tai voin ohjelmoida itseni 
parhaan siivoustuloksen takaamiseksi. Voin myös 
noudattaa ohjeitasi.

Olen ohjelmoitu imuroimaan mahdollisimman tarkasti ja 
tehokkaasti. Käytän kaiken energiani siivoamiseen, mitään 
ei mene hukkaan. Minä käytän vain 50 wattia tunnissa,  
kun monet muut kilpailijat käyttävät jopa 1000 wattia.

Koska johtoja ei ole, kaatumisriski on pienempi. Voit käyttää 
konetta jopa yöllä ja pimeällä ongelmitta.

Voit tehdä muuta koneen hoitaessa siivouksen. Sinä voit 
keskittyä itse tarkkuutta vaativiin paikkoihin.

Rakennusten suunnitelmat
Käytä useita co-boticTM 1700 -koneita 

samassa tilassa. Jätä se etuovelle, käynnistä 
kone ja anna sen tehdä työnsä. Se palaa 

automaattisesti alkuun.

Telakka
Co-boticTM 1700:lle on saatavilla 

keskitetty tyhjennysasema. Kone löytää 
automaattisesti reitin telakointiasemalla  

ja tyhjentää itsensä.

Joustavuus on avainasemassa
Jokaisen co-boticTM 1700:n mukana toimitetaan 
kaukosäädin. Voit aloittaa huoneen autonomisen 

siivoamisen sillä sovelluksen sijasta.

Pölysäiliö sisällä
Co-boticTM 1700:aan on integroitu pieni 

pölysäiliö, joka on helppo vaihtaa.

Sovelluksen käyttö
Voit ajastaa co-boticTM 1700:n i-team 
professional -sovelluksella. Voit jakaa 

huoneen useisiin vyöhykkeisiin ja tarkistaa 
päivittäiset tiedot sovelluksesta. Voit myös 

määrittää virtuaalirajoja, joilla voit hallita 
laitetta todella tarkasti.

central 

i-land

Co-boticTM 1700

skannaa minut 
ja hanki sovellus

nopeampi

puhtaampi

vihreämpi

turvallisempi

parempi


