
ROBOTICKÉ  
VYSAVAČE 

CHYTŘE VYMYŠLENÝ ÚKLID



Chytře...
rychle...
efektivně...
Máte čím dál méně času na úklid a děsí vás myšlenka, že nemáte 
uklizeno? Chytrý robotický vysavač za vás uklidí každé smítko, 
i když zrovna budete mimo svůj domov. Pokročilá technologie 
navigace s  mapováním navede vysavač do každého koutu, 
hravě se vyhne schodům a  v  případě překážky si najde 
jinou cestu. Ve spojení s mobilní aplikací, díky které můžete 
kdykoliv vypustit svého miláčka do boje a sledovat každý jeho 
pohyb, se pro vás stane úklid zábavou.



VR3120

Vysává i vytírá

Výměnné kartáče

Navigační
technologie 2.0

Ovládání pomocí 
aplikace

Room Plan



VR 3120 VR 3110VR 3210

Laserové 
robotické 
vysavače



LaserTec 2.0
Robotické vysavače jsou vybaveny vyspě-
lou laserovou navigací LaserTec 2.0, která 
podrobně naskenuje vaši domácnost a vy-
tvoří přesnou mapu pro plánování úklidu. 
Výsledkem je, že se robot s maximální přes-
ností orientuje v prostoru, nepřejíždí opako-
vaně již uklizená místa, a tím zkracuje dobu 
úklidu.

Room Plan
Robota je možné ovládat přes aplikaci Con-
cept Robot, která je v češtině a zdarma do-
stupná pro iOS a Android. Pomocí aplikace 
můžete naplánovat úklid kdykoliv a odkud-
koliv a  zároveň v  reálném čase sledovat, 
kolik toho uklidil a  kde se zrovna nachází. 
Chytrá funkce ROOMPLAN naplánuje váš 
úklid do posledního detailu. Pomocí apli-
kace můžete pro každou místnost nebo vy-
značenou zónu nastavit přesný časový plán 
úklidu, režim úklidu a úroveň sacího výkonu. 
O víc už se starat nemusíte. Robot se v na-
stavený čas automaticky spustí, zahájí úklid 
a po ukončení se vrátí do nabíjecí stanice. 

Pokud nejste fanoušci aplikací nebo nemáte 
chytrý telefon, můžete ho plně ovládat také 
pomocí dálkového ovladače.

Aplikace je zdarma ke stažení na:



Kompletní
úklid
na míru

Tento režim slouží pro úklid celé domácnosti. 
Robot prohledá a vygeneruje mapu, kterou si 
následně rozdělí na menší zóny. Jednotlivé ob-
lasti následně jednu po druhé důkladně vysaje 
podél stěn a poté v liniích uklidí zbylé prostory. 
Po dokončení úklidu se automaticky vrátí do 
nabíjecí stanice.

Automatický úklid

Lokální 
turbo úklid

Zakázaná zóna

Uložená zóna
Ložnice



Lokální režim slouží pro úklid menších ploch. 
Robot provede efektivní úklid daného místa buď 
ve spirále nebo čtverci se středem ve své starto-
vací poloze. V aplikaci zvolíte bod na mapě, kte-
rý robot určí za střed, automaticky tam přejede 
a zahájí úklid.

Lokální a obvodový úklid

Díky funkci automatického pokračování v úklidu 
Total Surface nemusíte mít strach, že si vysavač 
neporadí s úklidem větších ploch. Pokud se bě-
hem úklidu vybije, automaticky vyhledá nabíjecí 
stanici, kde vyčká do plného nabití. Poté se vrátí 
k úklidu a pokračuje tam, kde přestal.

Total Surface

Funkci Carpet turbo můžete využít, pokud máte 
v  robotu nainstalovaný carpet kartáč. Aktivuje 
se v okamžiku, kdy vysavač najede na koberec. 
Automaticky zvýší sací výkon na maximum pro 
zajištění opravdu efektivního úklidu. Po návratu 
na tvrdé podlahy se vrátí k původnímu výkonu.

CARPET turbo

Hlavní předností zónového režimu je, že robot 
nebude uklízet v  celé domácnosti, ale jenom 
tam, kde opravdu potřebujete. Jednoduše si 
definujete až 10 zón ve vaší domácnosti, vč. za-
kázaných oblastí. Pro každou zónu můžete na-
stavit samostatný časový plán a způsob úklidu.

Zónový úklid



VR3120 VR3110VR3210

2 v 1  
Vysává
a vytírá

VR3000 VR2010 VR1000VR2110

UV 2x 3x 3x 3x 1x 2x 1x3.0 2.0 2.0 2.0



PET CARPETHARDFLOOR

Vysává a vytírá

Robot je vybaven dvěma zásobníky, 
díky kterým si lehce poradí se su-
chým i  mokrým úklidem. První zá-
sobník s kapacitou 600 ml slouží pro 
klasický úklid na sucho. Nasadíte-li 
druhý zásobník 2 v 1, můžete vysávat 
i  vytírat najednou. Kombinuje totiž 
klasickou nádobu na prach s elektro-
nicky řízeným zásobníkem na vodu, 
takže v rekordním čase docílíte dvou 
úklidů najednou.

Robotické vysavače Concept vám 
pomohou i  s  bojem proti virům  
a  bakteriím. Jednoduše přidejte do 
zásobníku na vodu vhodný desin-
fekční prostředek a vypusťte robota 
vytírat. Vaše podlahy budou dokona-
le čisté a desinfikované.

Na všechny povrchy

Robotický vysavač může být vybaven vyměni-
telnými kartáči (HARDFLOOR, PET a CARPET) 
a dvěma bočními kartáčky. Hlavní kartáče lze 
měnit v závislosti na vysávaném povrchu, boč-
ní kartáčky rozšiřují záběr vysávání a dokonale 
uklidí okolo stěn, nábytku, v  rozích místnosti  
a v dalších těžko přístupných místech.

HardFloor kartáč — Tento kartáč je ideální 
především pro tvrdé podlahy. Díky měkkému 
povrchu se speciálními vlákny dokáže zachytit 
až 3x více nečistot včetně miniaturních částic. 
S tímto kartáčem dosáhnete efektivního a zá-
roveň šetrného úklidu bez poškrábaných pod-
lah.

Pet kartáč — Spirálovitý kartáč osazený gumo-
vými lamelami uvítají především domácnosti 
s  chlupatými mazlíčky. Dokáže zachytit i  ten 
nejjemnější prach, zvířecí srst nebo popadané 
vlasy, aniž by docházelo k jejich namotávání.

Carpet kartáč — Jedná se o spirálovitý kartáč, 
který je tvořen kombinací štětin a  gumových 
lamel. Je vhodný na všechny druhy podlah 
včetně koberců.

HEPA H 13

A
NTIBACTERIA

L



Tichý a účinný,
vhodný pro 
alergiky

VR3120 VR3110VR3210

VR2010VR3000VR2110

VR1000

250 min. Hepa 133 300 Pa

180 min. Hepa 132 200 Pa

80 min. Hepa 132 000 Pa

150 min. Hepa 131 800 Pa 150 min. 1 500 Pa

250 min. Hepa 133 300 Pa 180 min. Hepa 133 300 Pa



Vysavače, které jsou vybave-
ny digitálním bezkartáčovým 
stejnosměrným BLDC moto-
rem, mají řadu výhod. Jsou 
vysoce výkonné a  oproti 
běžným motorům jsou tiš-
ší, spolehlivější, energeticky 
úspornější a mají delší život-
nost. Současně se podílí na 
vysoké sací síle vysavače.

Díky pokročilému filtračnímu 
systému jsou robotické vysa-
vače vhodné i do domácností 
s alergiky. Jedná se o třístup-
ňovou filtraci s HEPA filtrem 
13, který ze vzduchu odstraní 
až 99,9 % částic, včetně bak-
terií a virů. Váš domov bude 
perfektně čistý a bez zbyteč-
ných škodlivin.

Vhodný pro alergikyBaterie LG BYDVysoká sací síla

Nejlepší vysavače jsou napáje-
ny kvalitní vysokokapacitní ba-
terií LG BYD, díky které vydrží 
na jedno nabití až 250 minut. 
Tato baterie vyniká dlouhou 
životností, vysokým výkonem, 
bezpečností a  stabilním cyk-
lem. Klesne-li její kapacita pod 
15 %, robot se automaticky vrátí 
do dokovací stanice.



VR3210 13 999 Kč

·
· 
·
·

.
·

UVC SVĚTLO 
sterilizuje povrchy 

Vysává, vytírá a  sterilizuje. Díky vysoce 
kvalitnímu BLDC motoru dosahuje perfekt-
ní sací síly a  LG BYD baterie má zásluhu 
na extrémní výdrži 250 minut. Je vybaven 
UVC lampou, která uklizený povrch steri-
lizuje a  vysoce efektivním systémem vy-
tírání Y-wash. Mluví česky a  díky laserové 
navigaci se perfektně orientuje v prostoru. 
V češtině je i mobilní aplikace, přes kterou 
můžete uložit až 10 samostatných zón vč. 
zakázaných oblastí. Nabízí 3 režimy úklidu 
vč. plánování a  funkci automatického do-
bíjení. Poradí si se všemi povrchy a s pře-
kážkami do výšky až 1,8 cm. Je vybaven 
třístupňovou filtrací s HEPA filtrem 13.

Laserový UVC
robotický 
vysavač

Sací síla 3300 Pa
UVC lampa
3 režimy úklidu 
3 funkce — TURBO, DOUBLE, 
tichý režim
Inovativní vytírání Y–WASH
Elektronicky řízené VYTÍRÁNÍ



Příslušenství:
Nabíjecí stanice
CARPET hlavní kartáč 
HARDFLOOR hlavní kartáč  
Mopovací modul
2x mopovací textilie
3 HEPA filtr 13 
Pěnový filtr
Dálkové ovládání
Čisticí kartáček

3v1

Vysává, vytírá  
a UV sterilizuje

Nejefektivnější způsob 
vytírání Y–WASH 

Vyměnitelné kartáče

Výkonný BLDC 
motor

Laserová navigace

Aplikace  
Concept Robot



VR3120 11 999 Kč

Laserový
robotický 
vysavač

3 kartáče na 
všechny povrchy

PETHARDFLOOR CARPET

Sací síla 3300 Pa
CARPET turbo
Total Surface
3 režimy úklidu 
3 funkce — TURBO, DOUBLE, 
tichý režim
Elektronicky řízené VYTÍRÁNÍ

·
· 
·
·
·

·

Robot si díky vyspělé laserové navigaci po-
drobně naskenuje každou místnost a uloží 
přesnou mapu půdorysu vaší domácnos-
ti. Mluví česky a  orientuje se s  maximální 
přesností, takže rychleji docílí efektivního 
úklidu. V češtině je i mobilní aplikace, přes 
kterou můžete definovat až 10 samostat-
ných zón vč. zakázaných oblastí. Poradí si 
se suchým i mokrým úklidem. Je vybaven 
třemi hlavními kartáči pro úklid jakéhoko-
liv povrchu. Nezastaví ho ani překážky do 
výše až 1,8 cm. Je osazen vysokokapacitní 
LG BYD baterií, díky které vydrží uklízet až 
250 min. Po dokončení úklidu se automa-
ticky vrátí do nabíjecí stanice. 

TOF senzor



Příslušenství:
Nabíjecí stanice 
– délka přívodního kabelu 150 cm
CARPET hlavní kartáč
HARDFLOOR hlavní kartáč
PET hlavní kartáč
3x HEPA filtr 13 + pěnový filtr
Dálkové ovládání s displejem
Čisticí kartáček
4x boční kartáč
1x textilie na vytírání + 1x náhradní

Vysává a vytírá

Kapacita zásobníku 2v1
prachový 350 ml 
na vodu 300 ml

Laserová navigace

Výkonný BLDC 
motor

Hepa filtr 13

Aplikace  
Concept Robot



VR3110 10 999 Kč

Laserový
robotický 
vysavač

Výborná orientace v  prostoru, efektivní  
a  přesný úklid, vysoká sací síla a  výdrž 
až 180 min. Laserový robotický vysavač 
VR3110 je vybaven 3 kartáči, díky kterým 
si poradí se všemi podlahovými krytinami. 
Překoná prahy a ostatní překážky do výše 
až 1,8 cm. Zvládne vysávat i vytírat. Mluví 
česky, takže budete mít dokonalý přehled 
o jeho činnosti. V češtině je i mobilní apli-
kace, přes kterou můžete definovat až 10 
samostatných zón vč. zakázaných oblastí. 
Pokud se během úklidu vybije, automatic-
ky vyhledá nabíjecí stanici, kde se dobije. 
Poté se vrátí k úklidu a pokračuje tam, kde 
přestal.

Výkonný BLDC 
motor

Sací síla 3300 Pa
CARPET turbo
Total Surface
3 režimy úklidu 
3 funkce — TURBO, DOUBLE, 
tichý režim
Elektronicky řízené VYTÍRÁNÍ

·
· 
·
·
·

·



Vysává a vytírá

mopovací modul 
kapacita 100 ml 

Příslušenství:
Nabíjecí stanice 
– délka přívodního kabelu 150 cm
CARPET hlavní kartáč
HARDFLOOR hlavní kartáč
PET hlavní kartáč
3x HEPA filtr 13 + pěnový filtr
Dálkové ovládání s displejem
Čisticí kartáček
4x boční kartáč
1x textilie na vytírání + 1x náhradní

Laserová navigace

Aplikace  
Concept Robot

3 kartáče na 
všechny povrchy



VR2110 7 999 Kč

Vysává a vytírá

kapacita zásobníku 2v1
prachový 350 ml 
na vodu 300 ml

Poradí si se suchým i  mokrým úklidem. 
Díky vysokokapacitní baterii vydrží na jed-
no nabití až 180 min. Je vybaven třemi hlav-
ními kartáči pro úklid jakéhokoli povrchu. 
Ovládat ho můžete pomocí aplikace, která 
je v češtině. Výborně se orientuje v prosto-
ru i podél zdí a díky velkým kolům a silné-
mu motoru překoná prahy i  jiné překážky 
do výšky až 1,5 cm. Po dokončení úklidu se 
automaticky vrátí do nabíjecí stanice. Na-
bízí 4 úklidové režimy a možnost plánování 
úklidu. Disponuje třístupňovým filtračním 
systémem s HEPA filtrem 13, takže je vhod-
ný i do domácností s alergiky. 

Gyroskopický
robotický 
vysavač

Sací síla 2 200 Pa
CARPET turbo
Elektronicky řízené VYTÍRÁNÍ
4 režimy úklidu 
3 funkce — TURBO, DOUBLE, 
tichý režim
Plánování úklidu

·
· 
·
·
·

·



Příslušenství:
Nabíjecí stanice 
– délka přívodního kabelu 150 cm
CARPET hlavní kartáč
HARDFLOOR hlavní kartáč
PET hlavní kartáč
3x HEPA filtr 13 + pěnový filtr
Dálkové ovládání s displejem
Čisticí kartáček
4x boční kartáč
1x textilie na vytírání + 1x náhradní
Magnetický pásek

Aplikace  
Concept Home



Sací síla 1 800 Pa
Elektronicky řízené VYTÍRÁNÍ
Plánování úklidu
5 režimů úklidu
Ovládání přes domácího  
asistenta Alexa/Google Home

·
· 
·
·
·

VR3000 7 499 Kč

Gyroskopický
robotický 
vysavač

Gyroskopická navigace s  mapovací funk-
cí dosahuje až 98 % pokrytí pro efektivní 
úklid. Zvládne všechny povrchy i překážky 
do 1,5 cm. Vysaje i  vytře. S  nízkým profi-
lem pouhých 7,5 cm uklidí pod skříní i pod 
postelí. Ovládat ho může pomocí mobilní 
aplikace, přes hlasového asistenta nebo 
dálkovým ovladačem. Je vybaven výkon-
ným BLDC motorem. Nabízí 5 režimů úkli-
du, plánování úklidu, funkci proti pádu ze 
schodů a  funkci automatického dobíjení. 
Na jedno nabití vydrží až 150 min. a  díky 
třístupňové filtraci s  HEPA filtrem zachytí 
prach, roztoče a další alergeny. Je vybaven 
magnetickým páskem, který slouží jako vir-
tuální zeď. 



Výkonný BLDC 
motor

kapacita prachového 
zásobníku 600 ml 

kapacita zásobníku 
na vodu 370 ml 

Příslušenství:
2x boční kartáč + 2x náhradní
1x textilie na vytírání + 1x náhradní
1x zásobník na vodu
2x náhradní filtr
Virtuální zeď (magnetický pásek)
Štětec na čištění
Dálkový ovladač
Nabíjecí stanice
2x AAA baterie v balení

Aplikace  
We Back



Sací síla 1 500 Pa
Vytírání
Funkce proti nárazu, proti pádu 
ze schodů
Automatické dobíjení
Plánování úklidu
5 režimů úklidu

·
· 
·

·
·
·

VR2010 6 499 Kč

Vyniká elegantním bílým designem, díky 
kterému se hodí do každé moderní domác-
nosti. Vysaje a  vytře. Zvládne každý po-
vrch. Gyroskopická navigace dosahuje té-
měř dokonalého pokrytí uklizených podlah. 
Ovládat ho můžete přes mobilní aplikaci, 
která je v češtině, přes displej nebo dálko-
vý ovladač. Díky kvalitnímu BLDC motoru 
dosahuje vysoké sací síly a výkonná Li-Ion 
baterie má zásluhu na dlouhé výdrži až 150 
minut. Je vybaven magnetickým páskem, 
který slouží jako virtuální zeď. Nabízí 5 úkli-
dových režimů a možnost plánování úklidu. 
Je vybaven funkcí proti nárazu a proti pádu 
ze schodů. 

Gyroskopický
robotický 
vysavač



kapacita prachového 
zásobníku 600 ml 

kapacita zásobníku 
na vodu 330 ml 

Příslušenství:
2x boční kartáč + 2x náhradní
1x textilie na vytírání + 1x náhradní
2x náhradní filtr
Virtuální zeď (magnetický pásek)
Štětec na čištění
Dálkový ovladač
Nabíjecí stanice
2x AAA baterie v balení

Aplikace  
Concept Home



· 
·
·
·

·

5 999 Kč

Robot je vybaven pokročilou navigační 
technologií SpaceTec 2.0, která je říze-
na chytrým algoritmem, 20 inteligentními 
senzory zabraňujícími nárazu a  pádu ze 
schodů a  funkcí automatického dobíjení. 
Díky velkým kolům a silnému motoru pře-
koná prahy a  jiné překážky do výšky až 
1,5 cm. S nízkým profilem pouhých 7,5 cm 
uklidí pod skříní i pod postelí. Vysaje i vy-
tře. Na jedno nabití vydrží až 80 minut. 
Nabízí 4 úklidové režimy a  je vybaven tří-
stupňovým filtračním systémem s  vysoce 
účinným HEPA filtrem 13, takže je vhodný 
do domácností s alergiky a malými dětmi. 
Součástí výbavy je magnetický pásek, kte-
rý slouží jako virtuální zeď.

Kapacita zásobníku 
prachový 500 ml 
na vodu 230 ml

Sací síla 2000 Pa
4 režimy úklidu 
Senzor proti pádu ze schodů
Infračervené senzory proti  
nárazu
Plánování úklidu

VR1000

Robotický 
vysavač



Příslušenství:
Nabíjecí stanice
2x mopovací textilie
Adaptér – délka přívodního kabelu 150 cm
Mopovací modul
4x boční kartáček
2x HEPA filtr 13
Dálkové ovládání
1x magnetická páska 2 m

Výkonný BLDC 
motor



Srovnání 
vysavačů

Technické parametry VR 3210 VR3120 VR3110 VR2110 VR3000 VR2010 VR1000

Navigace Laserová Laserová Laserová Gyroskopická Gyroskopická Gyroskopická Random

Sterilizace UVC světlem ANO — — — — — —

Inovativní vytírání Y–WASH ANO — — — — — —

ROOMPLAN ANO ANO ANO — — — —

Carpet turbo ANO ANO ANO ANO — — —

Silent mód ANO ANO ANO ANO — — —

Zásobník 2v1 (prach + voda) ANO ANO ANO ANO — — —

Vytírání ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Kapacita prachového / mopovacího zásobníku 600, 350 / 300 ml 600, 350 / 300 ml 600 / 100 ml 600 / 330 ml 600 / 370 ml 600 / 330 ml 500 / 230 ml

Typ motoru BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC

Sací síla 3300 Pa 3300 Pa 3300 Pa 2200 Pa 1800 Pa 1 500 Pa 2000 Pa

Baterie LG BYD / kapacita ANO / 5 200 mAh ANO / 5 200 mAh ANO / 3 200 mAh ANO / 3 200 mAh — / 2 600 mAh — / 2 600 mAh — / 2 600 mAh

Výdrž baterie až 250 min. až 250 min. až 180 min. až 180 min. až 150 min. až 150 min. až 80 min.

TOF senzor / senzor proti pádu a nárazu ANO / ANO ANO / ANO ANO / ANO ANO / ANO — / ANO — / ANO — / ANO

Vyměnitelné kartáče CARPET / HARDFLOOR / PET ANO / ANO / — ANO / ANO / ANO ANO / ANO / ANO ANO / ANO / ANO ANO / — / — ANO / — / ANO ANO / — / —

Ovládání pomocí aplikace Concept Robot Concept Robot Concept Robot Concept Home We Back Concept Home —

Dálkové ovládání ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Typ filtru / počet stupňů filtrace Hepa H13 / 3 Hepa H13 / 3 Hepa H13 / 3 Hepa H13 / 3 Hepa H13 / 3 Pěnový / 2 Hepa H13 / 3

překonání překážky do výše 18 mm 18 mm 18 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Nabíjecí stanice / úložný prostor pro kabel ANO / ANO ANO / ANO ANO / ANO ANO / ANO ANO / — ANO / — ANO / —

Doba nabíjení 240 min. 240 min. 240 min. 240 min. 240 min. 240 min. 240 min.

Hlučnost 60—70 db 60—70 db 60—70 db 55—65 db 55—60 dB 60 db 69—73 dB

Výška a průměr 10 x 35 cm 10 x 35 cm 10 x 35 cm 8 x 35 cm 7,5 x 33 cm 8,8 x 32 cm 7,5 x 33 cm

Cena 13 999 Kč 11 999 Kč 10 999 Kč 7 999 Kč 7 499 Kč 6 499 Kč 5 999 Kč



Technické parametry VR 3210 VR3120 VR3110 VR2110 VR3000 VR2010 VR1000

Navigace Laserová Laserová Laserová Gyroskopická Gyroskopická Gyroskopická Random

Sterilizace UVC světlem ANO — — — — — —

Inovativní vytírání Y–WASH ANO — — — — — —

ROOMPLAN ANO ANO ANO — — — —

Carpet turbo ANO ANO ANO ANO — — —

Silent mód ANO ANO ANO ANO — — —

Zásobník 2v1 (prach + voda) ANO ANO ANO ANO — — —

Vytírání ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Kapacita prachového / mopovacího zásobníku 600, 350 / 300 ml 600, 350 / 300 ml 600 / 100 ml 600 / 330 ml 600 / 370 ml 600 / 330 ml 500 / 230 ml

Typ motoru BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC

Sací síla 3300 Pa 3300 Pa 3300 Pa 2200 Pa 1800 Pa 1 500 Pa 2000 Pa

Baterie LG BYD / kapacita ANO / 5 200 mAh ANO / 5 200 mAh ANO / 3 200 mAh ANO / 3 200 mAh — / 2 600 mAh — / 2 600 mAh — / 2 600 mAh

Výdrž baterie až 250 min. až 250 min. až 180 min. až 180 min. až 150 min. až 150 min. až 80 min.

TOF senzor / senzor proti pádu a nárazu ANO / ANO ANO / ANO ANO / ANO ANO / ANO — / ANO — / ANO — / ANO

Vyměnitelné kartáče CARPET / HARDFLOOR / PET ANO / ANO / — ANO / ANO / ANO ANO / ANO / ANO ANO / ANO / ANO ANO / — / — ANO / — / ANO ANO / — / —

Ovládání pomocí aplikace Concept Robot Concept Robot Concept Robot Concept Home We Back Concept Home —

Dálkové ovládání ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Typ filtru / počet stupňů filtrace Hepa H13 / 3 Hepa H13 / 3 Hepa H13 / 3 Hepa H13 / 3 Hepa H13 / 3 Pěnový / 2 Hepa H13 / 3

překonání překážky do výše 18 mm 18 mm 18 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Nabíjecí stanice / úložný prostor pro kabel ANO / ANO ANO / ANO ANO / ANO ANO / ANO ANO / — ANO / — ANO / —

Doba nabíjení 240 min. 240 min. 240 min. 240 min. 240 min. 240 min. 240 min.

Hlučnost 60—70 db 60—70 db 60—70 db 55—65 db 55—60 dB 60 db 69—73 dB

Výška a průměr 10 x 35 cm 10 x 35 cm 10 x 35 cm 8 x 35 cm 7,5 x 33 cm 8,8 x 32 cm 7,5 x 33 cm

Cena 13 999 Kč 11 999 Kč 10 999 Kč 7 999 Kč 7 499 Kč 6 499 Kč 5 999 Kč



Sídlo firmy: Jindřich Valenta — Concept
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň

Chytře vymyšleno pro život.

T: +420 465 471 400
F: +420 465 473 304
E: info@my-concept.cz
W: www.my-concept.cz

Sledujte nás na
Facebooku
Instagramu
Youtube

KOUZLO 
TMAVÉHO NEREZU

CA3000
Čistička 
vzduchu

RM7000
Planetární 
robot

LO7067
Šnekový 
odšťavňovač

Oceňená designová linie Titania

RK3280
Rychlovarná 
konvice

ZV2010
Zvlhčovač 
vzduchu

OBJEVTE DALŠÍ 
CHYTŘE VYMYŠLENÉ 
SPOTŘEBIČE

VP4350
Ruční 
vysavač


