
Tekniske specifikationer

Nominel effekt

Spænding

Sugekraft

Driftstid

Opladningstid

Lydniveau

Hastighed

Evne til at krydse forhindringer

Maks. hældning

Støvbeholdervolumen

Rengøringsområde

Rengøringseffektivitet

Omdr./min. for hovedbørste

Omdr./min. for sidebørste (ren)

Omdr./min. for sidebørste (genopladning)

Batteri

Mål

50 W

14,4 V

2700 Pa/1600 Pa (Effekt)/1200 Pa (Standard)/600 Pa (Stille)

270 minutters brugstid

240 minutter

73 dB/67 dB/65 dB

0,3 m/s

20 mm

15°

400 ml

Stille: 160 m2/Standard: 120 m2/Strøm: 100 m2

80%

1300 omdr./min.

230±15 % omdr./min.

120±15 % omdr./min.

16,8 V/5200 mAh

350x350x98

Co-BoticTM 1700

Co-boticTM 1700

Man skal se det 
for at tro det

Planlæg en demonstration 
i dag, og opdag, hvordan 

i-team kan revolutionere din 
rengøringsdrift. Vi lover, at du 
vil blive glædeligt overrasket

i-team Danmark

Bygmarken 2B
3650 Ølstykke

hej@i-teamdanmark.dk
+45 5079 2020

i-teamdanmark.dk

INQUIRE. INNOVATE. INSPIRE

Min retningssans 
er fantastisk.

Hurtigere Renere Grønnere Sikrere Bedre

Støvsuger 
Varenummer: 1999909590

Ladestation
Varenummer:  1999909591



Jeg er hurtigere, fordi jeg bliver ved med at arbejde uden 
stop i 270 minutter. Efter genopladning er jeg klar igen til 
næste rengøringsrunde.

Jeg fortsætter, selvom du programmerede mig, for jeg 
kan programmere mig selv til den bedst mulige rengøring. 
Eller jeg kan følge dine instrukser.

Jeg er forprogrammeret til at udføre støvsugningen så 
præcist og effektivt som muligt. Al min energi bliver brugt 
på rengøring... intet går til spilde. Mens jeg bruger 50 W på 
en time, bruger flere alternative maskiner 1000 W

Ingen kabler betyder mindre fare for faldulykker. Kan endda 
bruges natten over i mørke områder uden problemer.

Du kan lave andre opgaver i mellemtiden. Du har det 
trænede menneskelige overblik, der sørger for perfektion. 
Du kan fokusere på detaljerne.

Bygningsplanlægning
Konfigurer flere co-boticTM 1700-maskiner 

i ét rum. Stil den ved hoveddøren, start 
maskinen, og lad den køre. Den vender 

automatisk tilbage til begyndelsen

Dockingstation
Co-boticTM 1700 kan kombineres med 
en central tømningsstation, så du får et 

centralt 'drop og kør'-system. Den finder 
automatisk vej til dockingstationen, og den 

tømmer sig selv.

Fleksibilitet er nøglen
Strømfjernbetjeningen følger med co-
boticTM 1700. Du kan bruge den til at 

starte autonom rengøring af et værelse 
direkte, i stedet for at bruge appen.

Støvbeholder indeni
Der er integreret en lille støvbeholder 

i co-boticTM 1700. Den kan nemt skiftes.

Brug af appen
Du kan lægge tidsplaner for co-boticTM  

1700 ved at bruge den professionelle i-team 
app. Du kan opdele rummet i flere zoner og 
få daglige oplysninger i appen. Det er også 
muligt at oprette virtuelle grænser, så din 
enhed bliver opsat så præcist som muligt.

central 

i-land

Co-boticTM 1700

scan mig for at få appen

Hurtigere

Renere

Grønnere

Sikrere

Bedre




