
Technische specificaties

Vermogen

Voltage

Zuigkracht

Gebruiksduur

Oplaadtijd

Geluidsniveau

Snelheid

Kan obstakels nemen

Max. helling

Volume stofzak

Schoonmaakgebied

Schoonmaakefficiëntie

Toerental hoofdborstel

Toerental zijborstel (reinigen)

Toerental zijborstel (opladen)

Accu

Afmetingen

50W

14,4V

2700Pa/1600Pa (Power)/1200Pa (Standaard)/600Pa (Stil)

270 minuten gebruikstijd

240 minuten

73 dB/67 dB/65 dB

0,3 m/s

20 mm

15°

400 ml

Stil: 160 m2/ Standaard: 120 m2/ Power: 100 m2

80%

1300 toeren

230±15%r/min

120±15%r/min

16,8V / 5200 mAh

350x350x98

Co-BoticTM 1700

Co-boticTM 1700

Zien is 
geloven

Plan vandaag nog een 
demonstratie en ontdek 

hoe i-team een revolutie in 
uw schoonmaakwerk kan 

bewerkstelligen. Wij beloven 
dat u versteld zult staan.

i-team Global hoofdkantoor

Hoppenkuil 27B
5626 DD 
Eindhoven
Nederland

hello@i-teamglobal.com
+31 (0)40 266 24 00

i-teamglobal.com

INFORMEREN. INNOVEREN. INSPIREREN

Mijn richtingsgevoel 
is geweldig.

sneller schoner groener veiliger beter



Ik ben sneller omdat ik 270 minuten lang non-stop 
doorwerk. Na opladen kan ik weer aan de slag voor 
de volgende schoonmaakronde.

Ik ga door terwijl u mij programmeert, ik kan mezelf 
programmeren voor de best mogelijke reiniging. Of ik kan 
uw instructies volgen.

Ik ben geprogrammeerd om het stofzuigen zo nauwkeurig 
en efficiënt mogelijk uit te voeren. Al mijn energie wordt 
aangewend voor het reinigen... er wordt niets verspild. Waar 
ik maar 50 W in een uur gebruik, hebben verschillende 
alternatieve apparaten 1000 W nodig

Geen kabels betekent vermindering van valgevaar. Ook 's 
nachts probleemloos te gebruiken in donkere vertrekken.

Ondertussen kunt u andere taken verrichten. Uw getrainde 
menselijke ogen zorgen voor de perfectie. U kunt zich 
richten op de details.

Gebouwindeling
Stel meerdere co-boticTM 1700-apparaten 

in voor een vertrek. Laat het apparaat bij de 
voordeur staan, start deze en laat het zijn 

gang gaan. Het apparaat keert automatisch 
terug naar het begin

Dockingstation
Voor een centraal drop-and-go-systeem is 
de co-boticTM 1700 leverbaar in combinatie 
met een centraal stortstation. Het apparaat 

vindt automatisch de route naar het 
dockingstation om zichzelf te legen.

Flexibiliteit is alles
De afstandsbediening wordt meegeleverd 
met de co-boticTM 1700. U kunt deze direct 
gebruiken om een vertrek automatisch te 

reinigen, in plaats van de app te gebruiken.

Ingebouwde stofzak
Een kleine stofcontainer is geïntegreerd in 
de co-boticTM 1700. Deze kan gemakkelijk 

worden gewisseld.

De app gebruiken
U kunt de co-boticTM 1700 inplannen met 
behulp van de i-team professional app. U 

kunt de ruimte in meerdere zones verdelen en 
dagelijkse informatie uit de app ontvangen. 
Ook het creëren van virtuele grenzen is een 

mogelijkheid om uw apparaat zo nauwkeurig 
mogelijk in te stellen.
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