
 הגיעה לישראל המהפכה בניקוי הרצפות

איסוף  -פעולות בו זמנית 4הרצפה באמצעות ביצוע יסודי של  ניקיוןאלחוטי הראשון שנותן מענה שלם ל. המכשיר הHIZEROהכירו את 
 . הלכלוך המוצק והרטוב, שטיפה, ייבוש וניקיון עצמימושלם של 

HIZERO עם את דלי המים. מחליף גם את שואב האבק, גם את הסמרטוט וגם HIZERO  ,חסכונית, פעולת הניקיון היא פשוטה
 .והתוצאה היא רצפה נקייה לחלוטין בזמן קצר מאודכל לכלוך וכל כתם מוסר בודדות  במספר תנועותאפקטיבית ומהירה מתמיד. 

HIZERO  בתום השימוש לבין מים מלוכלכיםבין לכלוך מוצק בצורה נקיה וסטרילית פריד אוטומטית שמהוא המכשיר האלחוטי היחידי .
  או הפסולת.המלוכלכים מגע ישיר עם המים וכף הפסולת המוצקה מרוקנת לפח, הכל ללא מיכל המים המלוכלכים מרוקן לכיור 

HIZERO  כל מקום. בהוא גם קומפקטי בגודל וקל משקל, כך שניתן להזיז אותו בקלות ולאחסן אותו 

HIZERO  מהמוצרים המתחרים. 70% -, בעוצמת רעש נמוכה בפועל בצורה שקטה מאודמזהם וידידותי לסביבה, אינו 

 וחסכוני יעיל

HIZERO פורצלן, גרניט,  רצפה קשה )כגוןלצורך ניקוי מהיר ויסודי של כל  בטכנולוגיית ניקוי כפול בעולם העושה שימוש ןהראשו והינ
שטיפה, ייבוש איסוף הלכלוך,  -פעולות המבוצעות בו זמנית 4(. הטכנולוגיה הביונית בה נעשה שימוש מאפשרת ועודפרקט עץ, שיש, 

 .וניקוי עצמי

 
רק  נדרשמ"ר  100. כדי לנקות שטח רצפה של ןמים, חשמל וזמב 90% - 80%חוסך  HIZEROבהשוואה לכלי ניקוי קונבנציונליים, 

משואבי אבק  70% -שקט יותר מ HIZEROהשימוש בטכנולוגיות מתקדמות להפחתת רעש, בזכות דקות.  8 -קוט"ש ו 0.01ליטר מים, 
 רגילים.

 

 שימוש כפול יבש ורטוב

את העקרונות הביומימטיים מיכולות הניקוי הטבעיות של בעלי החיים לשימושים ביתיים  םייש HIZEROבהשראת העולם שסביבנו, 
, )כגון פסטהיבש ורטוב  מצליח לנקות מגוון עצום של מוצקים ונוזלים כמו אבק, לכלוך HIZEROמשלנו. כמו כלב שמלקק את הרצפה, 

 ועוד. קטשופ, שמן, ייןגבינה, קוטג', , כתמים עיקשים, שערות, קפה שנשפך ,פתיתים, קוסקוס(אורז, 

 

 ניקוי עצמי

אוטומטית במהלך  המכשירמנקה את  HIZEROת הניקוי העצמי הייחודית של ישקניתם? פונקצי הניקוי מכשירינמאס לכם לנקות את 
 בהיותו בתחנת הטעינה.למצב של ניקוי עצמי גם  HIZEROוניתן להעביר את  כל הפעלה

 

 הפעלה קלה, ממשק חכם

לניקוי רגיל  אחת, כפתור לחיצה כיבוי/הפעלה -בלבד בקרה פשוטים באמצעות שני כפתוריבקלות  HIZEROאת אתה יכול להפעיל 
במצב עבודה  HIZEROכחול כאשר אור לד . הממשק מודיע לך כל מה שאתה צריך לדעת, כתמים ולכלוך נוקשהלניקוי  ושתי לחיצות

 .)כגון מילוי מיכל המים הנקיים או ריקון מיכל המים המלוכלכים( אדום כשנדרשת פעולהאור לד ו

תיעצר  HIZEROמפלס שני מיכלי המים מנוטרים בזמן אמת.  כל בעיה מכנית.על  מייד תריעה ומודיעהמערכת אזהרה חכמה מובנית מ
 מלא.מים המלוכלכים ותתריע למשתמש באופן אוטומטי כל אימת שמיכל המים הנקיים ריק או מיכל ה

 

 יכולת ניקוי משופרת



 60 -נמוכה מטמפרטורה במים חמים )בבמי ברז או  HIZEROמלא את מיכל המים הנקיים של הרצפה הוא ל ניקיוןכל מה שצריך ל
שפותח במיוחד כדי לקבל תוצאות ניקוי  HIZEROמלוכלכת במיוחד, תוכל להוסיף חומר ניקוי  המנק המעלות(. אם הרצפה שאת

 אופטימליות.

 

 תחזוקה קלה

 וזרוק את הפסולת המוצקה לאחר השימוש. זה מהיר, קל ונקי. מלוכלכיםה םמיהפשוט רוקן את מיכל 

 

 לניקוי פולימרים רולר 

ללא ללא נזק ו ,רצפה ללא כתמים ומשאיר מאחוריו סופג פסולת כשהוא מתגלגל על הרצפה HIZEROשל הרולר הפולימר הייחודי 
 שריטות.

 תחנת טעינה

HIZERO שתמיד יהיה מוכן לשימוש כשיגיע זמן הניקוי. ח אותו בתחנה כךימגיע עם עמדת טעינה משלו. תנ 

 עוצמתית יון-סוללת ליתיום

מבטיחים עמידות וקצר וחימום יתר, פריקת יתר, ת יתר, מפני טעינ HIZEROשל  Li-Ion -מעגלי הגנה מרובים מגנים על סוללת ה
 מצוינת.

 

 :מפרט טכני

 מ"ל 500קיבולת מיל מים נקיים: 

 מ"ל 600קיבולת מיכל מים מלוכלכים: 

 מ"ל 200קיבולת מיכל פסולת: 

 מ"ר 100 -ושטיפת כ ניקיוןצריכת מים: ליטר מים יספיק ל

  44Wהספק  Wh, 19 V DC,  Li-ion 40.85,סוללה נטענת:  

 שעות 4זמן טעינה: 

 דקות עבודה רציפה ללא צורך בטעינה חוזרת 60זמן עבודה: עד 

 65dB>עוצמת רעש: 

 )מ"מ( 290x200x1220מידות: 

 ק"ג 3.9משקל: 

 

 

 


