
Tekniske spesifikasjoner

Power

Volt

Sugekraft

Kjøretid

Ladetid

Støynivå

Hastighhet

Evnen til å se hinder

Stigning

Støvpose

Areal

Effekt

RPM Hovedbørste

RPM sidebørste, rengjøring

RPM sidebørste, lading

Batteri

Dimensjon

50W

14.4V

2700Pa / 1600Pa (Power)/1200Pa (Standard)/600Pa(Quite)

270 min

240 min

73 dB / 67 dB/65dB

0,3m/s

20 mm

15°

400 ML

Quiet: 160m2/ Standard: 120m2/ Power: 100m2

80%

1300rpm

230±15%r/min

120±15%r/min

16.8V / 5200 mAh

350x350x98

Co-BoticTM 1700

Co-boticTM 1700

Retningssansen min 
er fantastisk.

Seeing is 
believing

Schedule a demonstration 
today and discover how i-team 

can revolutionize your  
cleaning operation.  

We promise you'll be amazed

i-team Norway

Stormåsan 12
1540 Vestby

post@i-teamnorway.no
+47 950 79 969

i-teamnoray.no

INQUIRE. INNOVATIE. INSPIRE
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Planlegging
Sett opp flere co-boticTM 1700-maskiner 

i et rom. La den starte ved 
inngangsdøren, start maskinen og la den 

gå. Den kommer automatisk tilbake i 
begynnelsen

Dokkingstasjon
For et sentralt drop and go system der

co-boticTM 1700 er tilgjengelig i 
kombinasjon med en sentral avfallsstasjon. 

Den finner automatisk ruten til 
dokkingstasjonen og tømmer seg selv.

Fleksibilitet er nøkkelen
co-boticTM 1700 leveres med 

fjernkontroll. Du kan bruke den til å starte 
autonom rengjøring av et rom i stedet for 

å bruke appen.

Støvsamler
En liten støvsamler er integrert i co-

boticTM 1700. Den kan enkelt byttes.

Bruker appen
Du kan planlegge når co-boticTM 1700 

skal kjøre ved å bruke i-team professional-
appen. Du kan dele rommet i flere soner 
og få daglig informasjon ut av appen. Å 

lage virtuelle grenser er også en mulighet 
for å sette opp enheten så nøyaktig som 

mulig.

central 

i-land

Co-boticTM 1700

Jeg er raskere fordi jeg jobber uavbrutt i 270 min. Etter 
opplading er jeg klar til neste rengjøringsrunde

Jeg kan programmere meg selv for høyest mulig 
rengjøring. Eller, jeg kan følge instruksjonene dine.

Jeg er programmert til å gjøre støvsugingen så presis og 
effektiv som mulig. Hver bit av energien min brukes til 
rengjøring... ingenting er bortkastet. Der jeg bruker 50W 
på én time bruker ftrasisjonelle støvsugere opptil 1000W

Ingen kabler holder meg fast.
Jeg jobber også i mørket helt uten problem

Du kan gjøre andre oppgaver i mellomtiden.
Med ditt perfeksjonerte, trente menneskelige øyet, kan du 
fokusere på detaljene.

scan meg for app
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