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Sesalnik, ki naredi delo namesto vas
..Novi robotski sesalnik Roomba e5 vam bo prihranil čas in bolečine v križu, pri tem pa tla vašega doma očistil tako temeljito, da bi lahko
jedli z njih..

Bistvo pametnih naprav je, da svojemu lastniku
čim bolj olajšajo različna opravila. Zakaj bi sicer
potrebovali njihovo pamet, če ne za to? Najnovejši pametni telefoni tako pomnijo stvari namesto uporabnika, ga opozorijo na pomembne dogodke, ki jih ima na koledarju, mu priskočijo na pomoč pri kreativnem izražanju in tako
naprej. Podobno je tudi z drugimi pametnimi
napravami. Prek pametnih zvočnikov na primer
lahko danes upravljate celotne hiše, če imajo te
nameščene pametne instalacije. Z glasovnim
ukazom vklopite ali izklopite luči, zaklenete
ključavnico, nastavite temperaturo ali vklopite
televizor. In to kar iz udobja naslonjača ali postelje. Zelo prikladno. S tehnološkim napredkom in razvojem pametnih funkcionalnosti,
kjer bo vedno večjo vlogo igrala tudi umetna
inteligenca, pa se lahko nadejamo še bolj pametne prihodnosti.
Enega od področij, kjer so pametne funkcional-
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nosti najbolj dobrodošle, zagotovo predstavljajo domača opravila. Tudi zato, ker jih moramo
navadno opravljati po službi, ko domov pridemo utrujeni, oziroma med vikendom, ko bi se
raje sproščali po napornem delovnem tednu.
Okopavanje vrta, priprava kosila, brisanje prahu,
pranje perila in čiščenje tal. Veliko lepše je čas
preživljati kje na prostem, na izletu ali na sprehodu v naravi. K sreči se tudi na tem področju
stvari premikajo v smeri avtonomnega delovanja, tako da napravam le ukažemo, kdaj morajo
kaj postoriti, nato pa to naredijo same. Odličen
primer so robotski sesalniki, med katerimi prednjači podjetje iRobot s svojo znamenito linijo
Roomba.

Nov družinski član
Najnovejši član njihove družine je Roomba e5, ki
predstavlja robotski sesalnik z naprednimi funkcionalnostmi po dostopni ceni. Tako kot to velja

za ostale robotske sesalnike znamke iRobot, tudi novi model lahko upravljate od kjerkoli, zna
se samodejno vrniti v bazo kjer napolni baterijo,
natančno očisti kote, se spretno vrti okrog stolov in je povzljiv z najsodobnejšimi aplikacijami.
iRobot Roomba e5 je prelomen ne le zaradi novega imena, ki naznanja preglednejše poimenovanje prihodnjih modelov, ampak tudi zaradi
inovativnih tehnologij, ki poskrbijo za brezhibno čistočo.

Napredne tehnologije za čist dom
iRobot Roomba e5 ima tristopenjski sistem čiščenja, ki z dvema večslojnima gumijastima krtačama, tehnologijo sesanja Power-Lifting in visoko učinkovitim filtrom poskrbi za brezhibno
čistočo.
Večslojni krtači pomagata tla očistiti tako, da prva umazanijo razrahlja in privzdigne, druga, ki se
vrti v nasprotni smeri, pa jo pobere in posesa.
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Tehnologija sesanja Power-Lifting pa omogoča
petkratno moč sesanja v primerjavi s serijo
Roomba 600, visoko učinkoviti filter pa brez težav opravi z umazanijo in živalskimi dlakami, tudi z očem nevidnimi. Zajame kar 99 odstotkov
cvetnega prahu, plesni, praha ter mačjih in pasjih alergenov iz vsakega skritega kotička.
Za temeljito čiščenje se gre prav tako zahvaliti
stranski krtači, ki je posebej zasnovana tako, da
temeljito sčisti umazanijo v kotih in robovih ter
jo potisne v košek. Pralni košek pa omogoča, da
brez težav speremo umazanijo morebitne
ostanke prašnih delcev v košku.
Sesalnik je opremljen s kompletom inteligentnih senzorjev, ki vsako sekundo sprejmejo več
kot 60 odločitev in omogočajo, da se novi robotski sesalnik inteligentno giblje ter brezhibno
očisti tla tudi okrog pohištva in pod njim. Senzorji Dirt Detect Roombo e5 Robot opozorijo,
da več pozornosti oziroma čiščenja nameni tistim delom prostora, kjer se pogosteje gibljemo
in kjer je umazanije več, senzorji Cliff Detect pa
preprečujejo, da bi robotski sesalnik padel po
stopnicah ali zdrsnil z drugih dvignjenih predelov vašega doma.

Da ga vklopite sploh ne rabite biti doma
Dodatna prednost novega robotskega sesalnika Roomba e5 je tudi v tem, da je povezljiv s
spletom in s tem mogoča, da lahko z aplikacijo
iRobot HOME vnaprej nastavite urnik čiščenja ali
robotski sesalnik vključite od koderkoli. Na primer na poti domov, da vstopimo v vedno čist
dom. Združljiv je tudi s pametnima osebnima
pomočnikoma Amazon Alexa in Google Assistent. Tako se bo lahko na primer ugasnil, ko
boste prevzeli klic, ali začel sesati, ko boste zapustili dom. Roomba e5 pa se po čiščenju tudi
samodejno vrne v bazo in napolni, tako da je
vselej pripravljen na novo čiščenje. Čas njegovega delovanja je do 90 minut, kar je več kot dovolj, da počisti še tako veliko stanovanje oziroma hišne prostore.
Z več kot 25-letnimi izkušnjami in nenehnimi
inovacijami na področju robotike za domačo
uporabo, sicer iRobot ponuja širok spekter robotskih sesalnikov primernih za vsak žep. Na voljo so že od 200 evrov naprej. Sesalniki Roomba
so na trgu prisotni že več kot 15 let in veljajo za
ene od pionirjev samodejnega sesanja. Da so se
tako dolgo ohranili na trgu, pove veliko o njihovi kakovosti. Poleg kakovosti in zmogljivosti
Roombe odlikuje tudi ličen atraktiven dizajn, ki
bo pri vaših obiskih zagotovo vzbudil kakšen
zvedav pogled. Podjetje iRobot, ki Roombe proizvaja, pa ima še daljšo zgodovino polno dosežkov. Leta 1990 so ga ustanovili robotiki z znamenite ameriške raziskovalne univerze Massachusetts Institute of Technology (MIT), ki so leta
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pred lansiranjem Roombe izdelovali kompleksne robote za potrebe ameriške vlade, in sicer
za raziskovanje vesolja, odkrivanje min, izdelave
vojaških robotov in podobno. Te bogate izkušnje in znanje pa so potem prenesli v komercialne vode, kjer je nastal tudi sesalnik Roomba.

Prihranite si bolečine v križu
Robotski sesalniki Roomba imajo v primerjavi s
klasičnimi sesalniki kar nekaj prednosti. Za začetek so ves čas pripravljeni na akcijo, ponavadi
parkirani v kakšnem kotu. Ko je čas za sesanje, se
robotski sesalnik tega loti samodejno, tako da se
vam ni treba ukvarjati z njegovo pripravo. Največ, kar morate potencialno narediti, je, da pritisnete gumb za vklop, ostalo pa opravi brez pomoči. Pa še to pri novejših lahko naredite kar
prek svojega pametnega telefona. Ko robotski
sesalnik čisti, vi lahko počivate ali pa se odpravite na izlet. Na ta način se izognete prahu in bolečinam v križu.
Povezano s tem se razkriva tudi druga velika
prednost: bolje izkoriščen čas. Če ste zaposleni
z drugim delom, se stanovanje z običajnim sesalnikom ne bo posesalo samo. Če imate robotskega, pa ta počisti prah tudi, če vas ni doma. Preprosto mu nastavite urnik delovanja, po
katerem se potem ravna povsem samodejno.
Marsikdo bo sicer rekel, da sami posesajo hitreje z običajnim sesalnikom, kot to naredi robotski sesalnik. Ampak pri tem pozabi omeniti, da
sesa morda enkrat ali dvakrat na teden, robotski sesalnik pa to, če želite, počne vsak dan. In to

takrat, ko vas ni, tako da vas niti ne moti in se
večino časa sploh ne zavedate, da ga imate.
Končni rezultat je, da je stanovanje z robotskim
sesalnikom vsak dan čisto in je v njem manj
prahu, kot če posesate enkrat na teden z navadnim sesalnikom.
Tretja prednost pa je, da robotski sesalnik sam
zaznava tip tal, ki jih čisti, in raven umazanije. Temu se zna samodejno prilagoditi, tako da jih
očisti temeljito, kolikor se le da. Ne glede na to,
ali imate v eni sobi parket, v drugi ploščice in v
tretji preprogo, bo robotski sesalnik to prepoznal in se ustrezno prilagodil. Prav tako zazna
stopnišča in zidove, tako da se še pravi čas obrne v drugo smer. Ko s svojo čistilno akcijo konča,
pa se sam odpravi nazaj na polnilno postajo in
napolni svoje baterije.

Vse o sesalnikih Roomba na enem mestu
Za podrobnejše informacije o sesalnikih iRobot
Rooma se lahko obrnete na podjetje Tilt d.o.o.,
kjer vam bodo znali podrobno predstaviti vsak
model, ki ga trenutno prodajajo. 
(P. R.)
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