Sprzątanie w domu z odkurzaczem Xiaomi
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Kup inteligentny odkurzacz i zyskaj więcej czasu dla siebie!
Nasze życie to nieustanny bieg, praca, dom, dzieci, obowiązki domowe – rzadko uda się nam
wygospodarować czas dla siebie. Okazuje się natomiast, że wystarczy tylko odrobinę zmienić
przyzwyczajenia i nasze stare nawyki, żeby zyskać więcej czasu dla siebie i swoich najbliższych.
Poniżej przestawiamy kilka wskazówek jak tego dokonać, zwolnijmy i cieszmy się wolnym czasem.
Spróbujmy zacząć dzień wcześniej – wstając wcześniej mamy więcej czasu na codzienne obowiązki.
Planujmy - osoby, które mają potrafią planować, zyskują więcej. Dlaczego więc nie powierzyć
sprzątanie ekspertowi?
Robot sprzątający to urządzenie, które pomoże Ci (Ba! Wręcz Cię wyręczy) w codziennych
porządkach. Urządzenie sprząta samo, a Ty w ty czasie odpoczywasz – czy nie brzmi to świetnie?
Zapraszamy do sklepu https://www.xiaomi4you.pl/, znajdziesz tam w sekcji smarthome wiele
robotów sprzątających w super przystępnych cenach.

Inteligentny robot sprzątający to idealne urządzenie dla osób zabieganych. Z takim pomocnikiem
możesz zapomnieć o sprzątaniu i poświęcić się innym przyjemnym czynnościom lub po prostu
odpocząć. Z całą pewnością możemy polecić Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential w
naprawdę konkurencyjnej cenie
https://www.xiaomi4you.pl/produkt/odkurzacz-mi-robot-vacuum-mop-essential/.

Postaw na nowoczesne technologie, które wyręczą cię w codziennych obowiązkach. Nowoczesny
inteligentny robot sprzątający Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential jest nieocenionym wsparciem
w odkurzaniu i myciu podłóg. Nie musisz w ogóle uczestniczyć w ich pracy – są na tyle
inteligentne, że wykonują prace same. Sprzątają powierzchnie szybko i bardzo dokładnie. Same
sterują ścieżką przemieszczania się po mieszkaniu, idealnie omijając przeszkody i zbierając
zabrudzenia nawet w trudno dostępnych miejscach.
Odkurzacz posiada inteligentny systemem nawigacji, poprzez czujniki ruchu do sprzątania w
równoległych liniach. Po przerwie na ładowanie zawsze rozpoczyna pracę od miejsca, w którym
skończył.
Szczególnie polecamy Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential - dzięki temu urządzeniu
w twoim domu zawsze będzie panował ład i porządek. Zapomnijmy o żmudnym,
kilkugodzinnym odkurzaniu. Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential zrobi to za Ciebie.
Jest dopasowany do każdego rodzaju podłogi.

Inteligentny odkurzacz Mi Robot Vacuum Mop Essential odkurza nawet gdy nie ma nikogo w domu,
możesz go włączyć zdalnie poprzez telefon w dowolnej chwili dzięki aplikacji mobilnej Mi Home
(Android / iOS). Możesz też śledzić jego pracę.
Dzięki super jakości japońskiego silnika NIDEC, odkurzacz ma bardzo wysoką moc ssania. Posiada
on wbudowany akumulator litowo-jonowy 2500 mAh, dzięki czemu może odkurzać bez przerwy przez
90 minut, po czym odkurzacz pojedzie do stacji ładującej. Po naładowaniu baterii - tak jak
wspomnieliśmy wcześniej - będzie kontynuował sprzątnie od miejsca, gdzie je zakończył.
Dużym plusem robota jest to, że można samodzielnie śledzić wszystkie ustawienia i proces
odkurzania za pomocą aplikacji mobilnej Mi Home (Android / iOS).
Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential to tzw. 2 w 1, czyli odkurzanie i mopowanie.
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential posiada dwa zbiorniki. Jeden to pojemnik do mopowania,
drugi to zwykły pojemnik na odpady ze zbiornikiem na wodę. Dzięki właśnie taj kombinacji
odkurzacz jednocześnie odkurza i wyciera na mokro, oszczędzając w ten sposób jeszcze więcej
czasu.
Odkurzacz zgrabnie pokonuje przeszkody, nawet o wysokości 1,5 cm, dzięki czemu np. listwy łączące
panele oraz niewielkie progi nie są dla niego problemem.
Jest bardzo niski, ma zaledwie 12 cm, pozwala to bez żadnego problemu na odkurzanie pod meblami
np. pod łóżkiem. Posiada bardzo dobre parametry techniczne. Jest to naprawdę wysokiej jakości
robot sprzątający, w naszej ofercie sklepu znajdziecie dużo więcej modeli odkurzaczy Xiaomi w super
cenach https://www.xiaomi4you.pl/kategoria-produktu/odkurzacze-xiaomi/.
To właśnie możliwości techniczne oraz innowacyjne rozwiązania zawsze przekonują naszych
klientów do wyboru tych odkurzaczy. Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential jest bardzo
elegancki, pasuje do każdego pomieszczenia. Jest wykonany z bardzo wytrzymałych materiałów
wysokiej jakości. Jest w 100% bezpieczny w użytkowaniu.
Przejrzyj naszą stronę, mogą Cię zainteresować inne urządzenia z kategorii smarthome. Posiadamy
w swojej ofercie świetne oczyszczacze i nawilżacze powietrza. Znajdziesz u nasz dużo więcej począwszy od telefonów po powerbanki, inteligentne lampki, lusterka, małe AGD - czajniki,
wyposażenie kuchni oraz wiele innych ciekawych urządzeń i elektroniki!
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