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Модел VCR600W 

Тип на навигација 
Laser LDS + SLAM 

*Laser Detect Sensor + Simultaneous Localization And Mapping 

Напојување (W) 50 

Боја Бела 

Батерија (V) 14,4 

Капацитет на батерија (mAh) 5200 

HEPA 2 

Главна четка 1 

Странична четка 4 

Станица за полнење 1 

Резервоар за прашина 1 

Кабел за напојување 1 

Филтер HEPA, Примарен филтер, Сунѓераст филтер 

Филтер опции Може да се пере 

Животен век на филтер 6 месеци 

Капацитет на резервоар за 

прашина 

600ml 

Наклон за искачување 17º 

Брзина на тркалезна четка 1250 

Брзина на странична четка 190 

Wi Fi Tesla Smart Things апликација 

Мапа Прикажување на патеката за чистење во реално време 
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Сензори 

Ласерски LDS, SLAM, инфрацрвен сензор за полнење, 

Омни-насочен сензор, Сензор за браник, сензор за радар, 
сензор за ласерска глава против судир, Сензор за откривање 

брзина, 

Сензор против пад, Сензор за станица за полнење, Сензор за 

брзина на вентилаторот, Сензор за брзина на погонското 
тркало, Сензор за насока на погонското тркало, 

Сензор за странична четка, акцелерометар, сензор за 
електронски компас, километража, сензор против судир, сензор 
за жироскоп, 

Сензор за стаклен ѕид и црн ѕид, сензор за раб TOF, сензор за 
кутија за прашина, сензор за откривање пречки, сензор за 
температура на батеријата 

 
Методи на чистење 

Чистење на цела куќа, длабинско чистење, чистење на 
посебни места, чистење области, зонско чистење, чистење 

рабови, чистење соби, автоматско чистење, распоред на 
чистење, автоматско откривање тепих 

Звучни нотификации Да  

Време на полнење на 

батеријата (h) 

4-5h 

Време на празнење на 

батеријата (min) 

160 

Тест за нивото на бучава (dB) 55/60/65/70 

Вшмукувачки вакуумски 
притисок (Pa) 

600/1200/2500/3000 

Информации за чистење 
Реон на чистење, време на чистење, патека на 

чистење,  евиденција за чистење и ниво на 
батеријата 

Потрошувачка на енергија (W) 50W 

Приклучок за напојување Euro 

Должина на кабел за 

напојување (cm) 

150 

Димензии на продукт (mm) 350x350x100 

Кутија 470x400x133 

Картонска кутија 490x145x420 

Тежина 3,3 kg/5,8 kg 

Бруто тежина CB 5,83 kg 

 


