
 

Sensitivity: Public 

Robot sprzątający Beko „Robostark”   

VRR 81214 VW 
  

  

Automatyczne odkurzanie bez kontaktu z kurzem  
 

Główne zalety:   
• Baza do automatycznego opróżniania zbiornika o 

pojemności 4 L i mocy 30 000 Pa (cykl ok. 15  sekund) 
• Zaawansowana nawigacja laserowa LDS, która 

umożliwia mapowanie pomieszczeń w zakresie 360° 
• Sterowanie przez aplikację mobilną Wifi HomeDirect 

dostępną w języku polskim (ekosystem smart Beko) 

• Komunikaty głosowe w języku polskim (informacje o 

aktualnie wykonywanych czynnościach i usterkach) 
• Funkcja mopowania z możliwością zdalnej regulacji 

stopnia nawilżenia podłogi na 3 poziomach 
 

Specyfikacja techniczna: 
• Czas pracy na pełnej baterii do 150 minut w trybie 

cichym (70 minut w trybie maksymalnym) 
• Wysoka siła ssąca 2700 Pa 
• Czas ładowania baterii 4-5 godzin 
• Bateria litowo-jonowa 14,4V o pojemności 3200 mAh  
• Zapamiętywanie do 5 różnych map z oznaczeniem 

pomieszczeń, możliwością podziału i scalania, stawiania 

wirtualnych ścian, ustalania harmonogramu pracy 
• 4 programy czyszczenia: cichy, standardowy, mocny, 

maksymalny 

• Automatyczny powrót do bazy ładującej i wznawianie 
sprzątania w miejscu zakończenia po naładowaniu  

• Pojemność pojemnika na kurz 0,4 L  
• Pojemność zbiornika na wodę 0,3 L 

• Ponad 20 czujników m.in. przeszkód, uskoku, prędkości, 
krawędzi, zabrudzeń itd. 

• Automatyczne dopasowanie mocy do typu podłoża  
• Poziom głośności: min. 70 dB (cichy), max. 73 dB 

(maksymalny), 86 dB (stacja opróżniająca) 
• Wydany filtr HEPA zatrzymujący 99% zanieczyszczeń 

• Maksymalna wysokość przeszkody 2 cm 
• Wskaźnik statusu czynności i błędów na korpusie 
• Rozmiar Φ34 cm x  9,5 cm, waga netto 6,53 kg (robot 2,98 

kg + stacja 3,55 kg) 
• Kolor: biały 
 

Wyposażenie: 
• Stacja do automatycznego opróżniania z bazą ładująca  
• 2 szczotki boczne (w tym 1 zapasowa) 
• Przystawka mopująca 
• 2 ścierki mopujące (w tym 1 zapasowa) 
• 3 worki do stacji (w tym 2 zapasowe) 
• 2 filtry HEPA (w tym 1 zapasowy) 
• Szczoteczka do czyszczenia wałka i filtra 

 

Nazwa modelu VRR 81214 VW 

Stock code SKU 8913093200 

Kod kreskowy EAN 8690842528439 

Opakowanie zbiorcze 1 
       

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych     

oraz wyglądu urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia. 
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