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Sistema de navegação LDS atualizado

•

Tamanho do LiDAR diminui de 409 cm para 165 cm

Mopa de vibrações sónicas de alta frequência

•

Poder de limpeza da mopa atualizado

•

O robot pode escolher o melhor modo de limpeza
adaptando-se a diferentes cenários

Atualização de configuração completa
•

6 sensores de desnível, escova principal
flutuante, sensor de extensão, supera obstáculos
de até 20 mm de altura

•

Protetor inferior integrado, sensor LiDAR
anticolisão

Potência de sucção de 3000Pa

•

Leva o poder de limpeza para o próximo nível

Tanque removível de grande capacidade para pó e água

•

Tanque de pó de 450mm

•

Tanque de água de controlo eletrónico

Controlo através da App Mi Home/Xiaomi Home

App de controlo inteligente para ter acesso a mais funções de controlo
personalizadas

MiRobot Vacuum-Mop 2 Pro

Sistema de navegação LDS atualizado

Mopa de vibrações sónicas de alta frequência

16 tipos de sensores

Potência de sucção de 3000Pa

Tanque removível de grande capacidade de pó e água

Controlo através da App Mi Home/Xiaomi Home

MiRobot Vacuum-Mop 2 Pro

Varrer e Lavar

Reconhecimento automático de divisões

Esfregona: simula uma lavagem artificial, esfrega

Lavar

Varrer

Software para configuração de paredes virtuais

Controlo de aplicações

MiRobot Vacuum-Mop 2 Pro

Especificações

Modelo

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

Planificação de rotas

SUD

Capacidade da bateria

5200 mAh

Modo de limpeza

Varrer e esfregar, esfregar, varrer

Ultrapassar obstáculos

20 mm

3000 Pa

Poder de sucção

√

Carregamento automático e volta à limpeza

•
•
Função

Acessórios

Assistente Google e Alexa

Reconhecimento de divisões
Estabelecer muro virtual/área proibida/designar
divisão especifica para limpar

•
•

Tanque de água com controlo eletrónico

•

Escova principal

•

Escova lateral

•

Tanque de pó de 450ml

Mopa em modo "Y"

√

