
Conga 1099 Connected 
Cecotec Conga 1099 Connected robotstøvsuger med app. Den fejer, støvsuger, skrubber og aftørrer. 
Børste til dyrehår. Smart aftørring. Fjernbetjening. Magnetbånd. 

APP-kontrol: App til smartphone, der giver dig mulighed for at kontrollere din robot ved at vælge 
rengøringsmetoder, programmere rengøringen, vælge skrubbe- og sugeeffekt og se rengøringshistorik. 

Tilslut virtual assistent. Du kan starte og stoppe støvsugeren med din stemme, såsom rengøring, sende 
robotten til ladestationen eller endda finde robotten via biplyde. 

BestFriend Care System med to børster, der forhindrer sammenfiltring. En speciel gummibørste til fjernelse 
af dyrehår fra tæpper og en børste lavet af to materialer til enhver type overflade og snavs. 

Smart aftørring med iWater- teknologi. Fuld kontrol med 3 tørre niveauer egnet til enhver overflade. Det 
renser for dig! 

Wash4You- system aftørrer med en moppe og fejer takket være væsketanken. Renser den maksimale 
overflade med det avancerede elektroniske system, der jævnt doserer og fordeler mængden af vand. 

Turbo Clean Carpet System, der aktiverer Turbo-tilstand med maksimal ydeevne på tæpper for at rense dem 
dybt. 

ForceClean 1400 Pa: kraftfuldt system med en kraftig turbine, der maksimerer sugeeffekten op til 1400 Pa. 
Det suger al slags snavs så der altid er rent. 

3 effektniveauer : Eco (800 Pa) til ekstern rengøring med minimalt energiforbrug, Normal (1200 Pa) til daglig 
rengøring og 

Turbo ( 1400 Pa) til grundig rengøring. 

6 specialprogrammer: Auto, Edge, Manual, Room, Spiral and Back-Home. 

Magnetlister: opbyg en magnetisk væg og bloker områder eller rum, du ikke ønsker, at robotten skal rense. 
Du kan afgrænse de områder, hvor robotten ikke skal komme ind. 

Enkel og intuitiv kontrol via fjernbetjeningen med LCD-skærm. 

iTech Smart 2.0- teknologi til intelligent navigation med nærheds-, stød- og crash sensorer . 

Dobbelt gulv klud lavet af to materialer for at opnå professionel rengøring i enhver overfladetype. 

Turbo Clean Carpet- teknologi med en roterende hovedbørste, der fjerner støvet grundigt fra tæpper. 

Hovedbørste lavet af to materialer, børstehår med silikone og gummi for at fjerne enhver form for snavs. 

OnlySilence- teknologi til lydløs rengøring med et lydniveau, der er lavere end <64 dB. 

All-TimeTable: justerbar 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. 

Støvsugeren vender automatisk tilbage til ladestationen efter rengøring takket være GPS Home System. 

Immortal Battery System med et ion-lithium-batteri på 14,4 V og 2600 mAh. Batterilevetid op til 160 minutter 
* 

Rensning af luften med det højtydende filter, der opsamler en stor mængde allergen og støv. 

Velegnet til alle typer gulve og tæpper. 



2 beholdere med stor kapacitet, en til støv og en blandebeholder til snavs og væsker. 

Den tilpasser sig fuldt ud til din lejlighed, rengører under møbler, registrerer genstande og falder ikke ned ad 
trappen. 

Den når alle hjørner med sine 2 sidebørster, der bringer snavs til sugedysen. 

Elegant og moderne design lavet af hærdet glas. 

* Optimale forhold: hårde gulve med ikke for mange genstande eller friktion.


