
Platinumaqua

Pametni robot Platinum aqua

Najmočnejši, najtišji in najnižji sesalni robot.

3D navigacija s kamero in z Li-ion baterijo 2600 mAh

VSLAM + SLAM + Wi-Fi + Mobile APP 

S kamero posname, načrtuje, očisti, mokro pobriše in dezifencira

Govori
slovensko!



Tiho               Normalno         Maksimalno

Tih, zmogljiv, inteligenten

Tristopenjska nastavljiva moč 

sesanja omogoča maksimalni 

izkoristek ob nemotečem hrupu. 

Za to skrbi zmogljiv japonski motor 

Nidec z zmogljivo sesalno močjo 

1800-2500 pa.

Platinum-aqua ima oči v obliki kamere. 

Vidi vse, ne preskoči ničesar in čisti tam, 

kjer mu dovolite. Govori slovensko in 

vam pove, kaj dela, kaj bo naredil ali 

vas opozoril na težavo. Najsodobnejšo 

programsko opremo za robota lahko 

posodabljate preko aplikacije.



Individualno čiščenje
Robotski sesalnik bo s pomočjo kamere in 

navigacijskega sistema preslikal prostor in ga 

oblikoval v načrt. Nato bo aplikacija na telefonu 

pokazala celotno območje čiščenja (tloris prostora).

Brez virtualnih sten
Čiščenje nastavite povsem po lastni izbiri. 

Na načrtu preprosto označite prostore, ki jih 

želite očistiti, obenem pa označite do 4 blokade, 

kamor sesalnika ne želite pošiljati.

Nadaljevanje po prekinitvi
Če se baterija izprazni preden bi bil prostor

očiščen, se bo robot vrnil na polnilno bazo, se 

napolnil in dokončal čiščenje od tam, kjer je nehal.

Enostavno krmiljenje z aplikacijo

Narišite načrt čiščenja popolnoma sami!
Enostavno Izberite področje čiščenja, dodajte prostore in/ali prepreke.

Krmiljenje je združljivo z Amazon Alexa, Google Home, Siri, ipd ...

Prepovedano čiščenje

Področje čiščenja



Izjemna učinkovitost in moč
na vseh podlagah
Veliki zamenljivi zabojnik s kapaciteto 

600 ml z edinstveno nepropustno 

zasnovo ima HEPA & primarni filter, s 

čimer učinkovito preprečuje sekundarno 

onesnaževanje. Robot samodejno 

zaznava mehke in trde podlage in zato 

izboljša stabilnost, s tem pa tudi 

pokritost učinkovitost in  čiščenja.

Zaradi velikih pogonskih koles nima težav 

s premagovanjem ovir na nobeni podlagi. 

Za čiščenje uporablja inovativne krtače, 

ki se ne zapletajo. Nagib stranskih krtač je 

bližje tlom, kar omogoča globlje čiščenje.

zabojnik za prah vodni rezervoar



Novo: UV dezinfekcijska lučka

Poleg 
sesanja 
tudi 
temeljito 
mokro 
brisanje

PlatinumAqua, tako kot vsaka dobra gospodinja, prostor pomete ali posesa, 

nato ga obriše z mokro krpo. To mu omogočata dva zamenljiva zabojnika. 

Če želite prostor samo posesati, mu vstavite zabojnik za prah in smeti, če pa 

želite tudi mokro pobrisati, mu vstavite zabojnik, ki ima del prostora za vodo, 

del pa za sesanje prahu in smeti. Tako bo robot pred sabo sesal, za sabo pa 

mokro brisal. 

Platinum Aqua poleg 

sesanja in brisanja 

prostor tudi 

razkuži z UV 

svetlobo.

Prostor tako ne bo samo čist, 

ampak tudi varen pred različnimi 

škodljivimi bakterijami, virusi, paraziti ...

Kakovost bivanja

Sterilno čisto



Najsodobnejša senzorika 
za najboljši čistilni učinek
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Za Slovenijo in Hrvaško uvaža in prodaja BRALKO d.o.o., Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki 

Tel: +386 3 891 55 60, GSM +386 41 680 451

www.bralko.si  |  bralcom@siol.net

Talni senzorji bodo zaznali 

stopnice, da se robot izogne 

padcu, stenski pa za ravno 

čiščenje ob robovih.

Inteligentno prepoznavanje

mehkih ovir, enostaven 

prehod preko mehkih stvari, 

kot so zavese.

3 4Senzorji bodo robotu

tudi pomagali, če se

zatakne v kabel, saj se 

bo lahko enostavno rešil.

Dvojni električni in mehanski 

dizajn za zaznavanje trkov 

lahko zazna predmet, ki je 

večji od 2 cm. 


