
РОЗУМНЕ РІШЕННЯ
ЗРОЗУМІЛІ ТЕХНОЛОГІЇ

360 S6 Pro Робот порохотяг



Ємний акумулятор
5200 мА∙г

Висока потужність 

всмоктування 2200 Па

Інтелектуальний резервуар 

для води на 200мл

РЧ пульт дистанційного 

керування

Знижений рівень 

шуму

Ультразвуковий захист від 

зіткнення



5200 мА∙г батарея великої ємності, довгий час роботи
Ємність акумулятора збільшена до 5200 мА∙г, що забезпечує час роботи до 3 годин. 

Це дозволяє очисти 300 м² за раз.

Час прибирання Площа прибирання



2200Па Підвищена потужність всмоктування, ефективність
збирання зросла на 20%

Робот S6 Pro володіє більш високою потужністю всмоктування, що збільшує ефективність прибирання на 20%. Мотор 
японської корпорації NIDEC має чотири режими роботи, які забезпечують необхідний тиск між повітроводами і 

основною щіткою поблизу підлоги. Не варто турбуватись, бруд залишиться на підлозі.

Тихий режим 600Па Стандартний режим 1000Па Потужний режим 1500Па Максимальний режим 2200Па

Порох Квасоля Металеві кульки



Інтелектуальний бак для води 200 мл, 
тривале вологе прибирання

Великий резервуар для води забезпечує до 100 хвилин вологого прибирання. Вода 
повільно і рівномірно просочується на ганчірку швабри, не залишаючи слідів на 

підлозі і зупиняється, коли прибирання завершене.

Ємність резервуару 
200мл

3 рівня регулювання 
подачі води

Час вологого 
прибирання 100 хв



Два варіанти керування роботом, через мобільний
додаток або РЧ пульт дистанційного керування

Мобільний додаток дозволяє керувати роботом дистанційно або за розкладом. Ви можете бачити
карту прибирання приміщення і пересування робота в режимі реального часу через телефон.

Крім мобільного додатку, ви можете керувати роботом за 
допомогою радіочастотного пульта дистанційного керування. 
Ця також просто, як керувати дитячою машинкою.

Дистанційне
керування

Заплановане
прибирання

Вибір режиму 
прибирання

Оновлення ОТА

Тощо …



Подвійна система придушення шуму 
забезпечує зниження шуму до рівня 53 дБ

Обтічна форма знижує шум від частинок пилу створений вихровим 
потоком повітря, а абсорбуючі акустичні матеріали дозволяють 
знизити частоту і амплітуду повітря. Як результат, без зниження 

потужності, рівень шуму під час збирання знижується.



Ультразвуковий захист від зіткнення
Покращені можливості щодо виходу зі скрутних ситуацій

Датчики проти 
зіткнення

Ультразвукові 
датчики

Ультразвукові датчики із захистом від зіткнення забезпечують необхідне
уповільнення робота і захист меблів або стін під час прибирання.

Чотирисмуговий радар з фікціями захисту від заклинювання і 
намотування кабелю, дозволяє роботу-порохотягу S6 Pro на 60% 
простіше вийти зі скрутних ситуацій.



Автопілот з технологією 5.0
Інтелектуальне прибирання

LDS лідар + ультразвукова навігація + SLAM алгоритм дозволяють швидко
сканувати і будувати цілісну карту приміщення, інтелектуальний маршрут 

прибирання. А 24 сенсора впораються зі складним навколишнім
середовищем в будинку.



Три режиму прибирання в залежності від
вашої потреби

Підмітання та вологе прибирання Тільки підмітання Тільки вологе прибирання

* Налаштування заборонної зони 
для вологого прибирання



Висота подолання перешкоди 2 см Виявляє килими та збільшує потужность всмоктування



Система прибирання 6.0
5 кроків для бездоганної прибирання: підмітання, протяжка, 

всмоктування, фільтрація і вологе прибирання

2. Протяжка
Основна щітка обертається зі швидкістю 
1200 обертів на хвилину і затягує пил.

4. Фільтрація
HEPA фільтр що миється затримує 
пил і частинки до 2,5 мкм.

1. Підмітання
Інтелектуальний контроль 
швидкості обертання щітки для 
збору великого обсягу пилу.

5. Вологе прибирання. 
Резервуар для води придавлює
швабру до підлоги для більш
якісного прибирання.

3. Всмоктування 
Потужне всмоктування через 
обтічний канал.



Система управління картами 6.0 
істотно підвищує ваші можливості

Управління багаторівневими картами

Заборонена зона для прибирання

Глибоке прибирання

Точкове прибирання

Автоматичне прибиранняПрибирання кімнат

Послідовне прибирання

Прибирання за розкладом

Обмеження зони прибирання



Управління багаторівневими картами.
Створення та збереження карт по поверхах

Для кожного поверху можна створити окрему карту приміщень, 
яку можна використовувати у будь-який час. Немає необхідності

перетворювати карту при зміні поверху.



Навігація

Ультразвуковий датчик
зіткнення

Час використання

Макс потужність 
всмоктування

Шумність

Підмітання та вологе 
прибирання

Інтелектуальний бак 
для води

Місткість баку для води

Місткість баку для сміття

Управління картою 
приміщення

Прибирання килимків

Встановлення забороненої 
зони підмітання

Встановлення забороненої 
зони вологого прибирання

Голосове управління

З’єднування

Авто підзарядка

Відновлення прибирання

РЧ пульт дистанційного
керування


