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RS60
Draadloze stofzuiger  
met oled-kleurenscherm en App

Topmodel draadloze stofzuiger dat zowel kan stofzuigen als vloeren kan dweilen!    

RS60

In Standby

Current electricity (%)

Battery standby time (day)

Filter remaining (％）

97

63.2

99

Device Mine

13.59

Dynamisch oled-scherm
Het dynamische display geeft een volledig overzicht van de vele 
functies van het apparaat via het smart oled-scherm.

Bediening via smart app
ROIDMI RS60 kan via Bluetooth worden aangesloten op een mobiele telefoon, dus u kunt de stroom, 
de schoonmaaktijd, de vulling van het stofreservoir en de waarschuwing voor het vervangen 
van het filter controleren via de app, waardoor u de beste schoonmaakervaring hebt.

70 min runtime (getest op niveau Standard)
Door de LG/Samsung-lithiumbatterijen te optimaliseren 
in het nieuwe BMS-X 2.0-batterijsysteem ligt de bedrijfstijd 
op maar liefst 70 minuten per oplading (getest op niveau 
Standard), waardoor u tot 450 m2 kunt stofzuigen.

Slim kleurenscherm geeft 
volledig overzicht

Filtering op zes niveaus en antibacterieel oppervlak 
Zes niveaus, metaalnetfilter voor grote deeltjes, 
dubbele reiniging via filter achter en voor.

Novaron-ion 
antibacterieel 
inzetstuk met 
metaalfilter Filtert micronstof

Stofdicht filter

Novaron-ion 
antibacterieel 
inzetstuk met 8 
kegelvormige 

cyclonen

Groot 
metaalfilter Antibacterieel 

eindfilter

BMS-X 2.0-
batterijsysteem

Antibacterieel filter
De ROIDMI RS60 Pro is daarnaast voorzien van een Japans 
Toray-filter, dat is behandeld met een antibacteriële coating 
om de bacteriën in de uitgescheiden lucht te verminderen.
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Draadloze stofzuiger met 

oled-kleurendisplay en app 

De RS60 is het topmodel draadloze stofzuiger van 
ROIDMI. Hij heeft een onovertroffen reinigingsvermogen 
en een lange gebruiksduur na één keer opladen, en kan 
tegelijkertijd voor stofzuigen en dweilen worden gebruikt.

Geluidsarm, gebruiksvriendelijk en voorzien van alle 
accessoires, waaronder vernieuwende monitoring via 
een app. De ROIDMI RS60 is superieur in prestaties en 
veelzijdigheid.

Stofreservoir van 0,55 l

Met één knop te bedienen zonder het stof aan 
te raken.

Bionische druiptechniek

Het zwabberaccessoire is magnetisch en kan 
eenvoudig en snel worden geplaatst/afgenomen. 
De dweil neemt automatisch ater op voor 
bevochtiging.

SPECIFICATIES:

Zuigkracht: 150 W op niveau Max. 

Geluidsniveau: < 83 dB(A) niveau Max. 

Stofreservoir: 0,55 L

Zuigkrachtinstellingen: 3: Standard / High / Max

Garantie: 5 jaar garantie op de motor 

Gewicht: Lichtgewicht / 2,7 kg

Kleur: Space Grey

Display: Smart oled-kleurendisplay 

Verlichting: Sensorgestuurde ledverlichting 

Batterijcapaciteit: 2500 mAH / 72Wh

App: Ja

Stofzuigen en vloeren dweilen:  
Combinatie van stofzuigen en dweilen met watertank

Opladen: Magnetisch, draadloos

Oplaadtijd: 2,5 uur

Bedrijfstijd: 70 min op niveau Standard

INHOUD VAN DE DOOS:

Oplader: Magnetische wandbevestiging, draadloos 

Opzetstuk: Elektrisch opzetstuk

Vloeren dweilen: Dweil-opzetstuk met waterreservoir 

Borstel: V-vormige Soft Roller-borstel 

Matras-opzetstuk: Ja  

Multifunctioneel opzetstuk: 
Meubelborstel in combinatie met voegen-opzetstuk

Vachtverzorgingsborstel: Ja 

Flex-slang: Ja 

Stofzuigerbuis: Ja  

Filter: High Efficiency-topfilter 
Schoonmaakhulpmiddelen: Ja  

Opslag: Magnetische wandbevestiging 

Voeding: Ja

Draadloos magnetisch opladen

Plaats de stofzuiger in de magnetische 
houder om hem op te laden. 
Geen snoer nodig: doodeenvoudig.

V-vormige Soft Roller-borstel, zeer geschikt voor 
alle soorten vloeren

V-vormige Soft Roller-borstel die samenklonteren
van haren vermindert. Waterafstotende 
nanovezels.


