
3D přesné vnímání, 
flexibilní pohyb
• Aktivně se vyhýbá překážkám
• Počítá s malým prostorem
• Vrátí se, když dosáhne okraje 

schodu

Odborníci na úklid podlah, 
kteří automaticky vynesou odpadky
• Dvoukanálový sběr prachu
• Samočistící duální prachový 

kanál
• 4l velkokapacitní prachový 

sáček

Nová laserová navigace LDS, 
inteligentní plánování cest
• Přesně naskenuje a vytvoří 

půdorys celého domu
• Úklid částí, zónový úklid
• Přesné polohování v reálném 

čase, synchronní plánování 
pracovních tras
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SKU:BHR5195EU

Plně vylepšené funkce sání,
zametání a vytírání
• 4000 Pa silné sání
• Velkokapacitní baterie 

5200 mAh
• 3-úrovňová inteligentní 

elektrická nádržka na vodu

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra



Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

4l velkokapacitní prachový sáček*

Technologie S-cross™ 3D pro vyhýbání se překážkám
Dokáže snímat obrysy překážek v domácnosti, jako 
jsou pantofle a klubka, a předem zpomalí.

Nová laserová LDS navigace, inteligentní 
plánování tras
Nová generace laserové navigační technologie 
LDS přesně naskenuje prostředí domácnosti, 
okamžitě a přesně zkonstruuje půdorys celého 
domu.

Ovládání pomocí aplikace Xiaomi/Mi Home
Automatické zónování, čištění oblasti výběru, 
čištění zón, virtuální zeď/zakázaná oblast, 
dynamické plánování cesty

Dvoukanálový sběr prachu*
Díky proudění vzduchu o síle 16500 Pa lze 
prachový zásobník vyprázdnit během 10 s.

Přední ToF senzor přesně zaznamenává 
prostorová data a včas změní trasu, pokud 
narazí na prostor nižší, než je výška vysavače.

＊Stanici a sáček na prach je nutné zakoupit samostatně



Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra 

Specifikace
Plánování trasy LDS

Baterie 5200 mAh

Rozměry 353 × 350 × 98,8 mm

Čistá hmotnost 4,15 kg

Režim úklidu Vysávání a vytírání

Sací výkon 4000 Pa

Automatické dobíjení 
a obnovení čištění √

Nádržka na vodu • Elektricky ovládaná nádržka na vodu

Funkce aplikace

• Zapnout/vypnout, nabít
• Sledování průběhu úklidu
• Nastavení režimu úklidu: standardní, tichý, max
• Úklid specifických oblastí
• Nastavení zakázaných oblastí
• Naplánujte si úklid různých oblastí v různém čase

Příslušenství

• Hlavní kartáč
• Boční kartáč
• Nádoba na prach o objemu 550 ml
• 200ml nádržka na vodu

Schopnost překonat překážky 20 mm

Google Assistant 
a Alexa √




