kierunkowskaz

techno

pojedynek gadżetów

Tanie

odkurzacze

AUTOMATYCZNE
Automatyczne roboty
czyszczące Roomba,
Neato czy Dyson mają
kamery i lasery, silniki
cyklonowe i odrzutowe,
łączą się ze smartfonami
i... portfelami – kosztują
4 tys. zł.
My sprawdziliśmy sprzęt
mniej ekstrawagancki.
Nie ogarnie mieszkania
po imprezie, lecz latając
na oślep, wciągnie śmietki,
gdy wychodzisz do pracy.
tekst Łukasz Figielski

MIEJSCE

1
CARNEO
SMARTCLEANER 710 I 770
700 zł
SZCZOTKI
BONUSY



boczna i główna
mop, pilot, stacja
dokująca, ultrafiolet,
wirtualna ściana

EFEKT CZYSZCZENIA
ALGORYTMY
SPRAWNOŚĆ
CZAS PRACY
CISZA
SUPERMOC

samodzielność
(powrót do bazy)

Kulturalny – nie wali w ściany, tylko
elegancko się przed nimi zatrzymu
je. Bez problemu pokonuje centy
metrowy próg i wjeżdża na dywan,
to domowa terenówka. Na dywanie
na początku wariuje, ruszając się
w przód i w tył jak kotka w rui, lecz
finalnie wychodzi z tej dziwnej fazy,
wracając do normalnej pracy. I od
kurza najskuteczniej z tej trójcy.
Jego jedyna szczotka boczna ma
optymalnie dobrane obroty, nie roz
rzuca towaru na boki. A główna
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(duża, poprzeczna, za wlotem),
z której niepotrzebnie zrezygnowali
pozostali producenci, skutecznie po
maga brudom trafić prosto w pasz
czę lwa. Carneo wciąga jak rasowy
imprezowicz! Choć na baterii pracu
je krócej niż ariete, zmieniające się
algorytmy procesorka rozwożą go
po mieszkaniu z sukcesem, można
zaryzykować stwierdzenie, że w jed
nym cyklu objedzie koło 40 m2. Ulu
biony program: spirala (da się go też
wybrać za pomocą przycisku na
obudowie). Dobrze działa również
system powrotu do bazy (która
może stać bez mocowania do ścia
ny, oparta o nią lub o szafkę) – roz
ładowujące się urządzenie przyjmu
je właściwy kierunek i nie odbija się
od stacji jak ćma od lampy. Jest
możliwość zaprogramowania sprzą
tania przez pilota. Dodatkowe
„czyszczenie” światłem ultrafioleto
wym – ponoć zabija zarazki. 710
i 770 (główna różnica – kolor ) to
modele ładne, popularne i lubiane.
Rozumiem dlaczego.

Złote myśli perfekcyjnego pana domu
– Maszyny fantazyjnie rotują algorytmami przemieszczania się (wzdłuż
krawędzi, spirala, po skosie, losowo), nie
sposób je zrozumieć. To tanie urządzenia
– nie rozrysowują w głowie planu
mieszkania, walą na chybił trafił.
– Zbiorniczki na brudy opróżniaj po
każdym czyszczeniu – są tycie i szybko
się zapełniają (co świadczy o tym, że
odkurzacz sprząta, nie udaje). Podczas
operacji dla bezpieczeństwa trzymaj
urządzenie do góry kółkami – z każdego
testowanego modelu towar łatwo
się wysypuje (najłatwiej – z ariete).

– Czyść też kółka i czujniki, brudna
maszyna brudu nie ogarnie.

nad powierzchnią, a 24-25 W mocy
silnika to nie jest potęga czarnej dziury.

– Nie każdy kot, pies czy niemowlę pokocha robota; za to każdy robot – nawet
taki za tysiące – rozniesie ekskrementy
po mieszkaniu. Poważny problem
i popularny temat dyskusji w internecie!

– Maszyny wjadą pod fotel (mają poniżej 10 cm). Powinny też pokonać centymetrowy próg (chyba że akurat najazd
nastąpi pod złym kątem). Nie spadną
ze schodów – zatrzymają się (kobot
sprawdza podłoże aż trzema diodami).

– Generalnie: od taniego odkurzacza nie
wymagaj zbyt wiele. Jeśli włączysz go,
wychodząc do roboty, z podłogi znikną
częściowo paprochy, piasek i kłaki.
Ale trzeba będzie dopełnić dzieła miotłą.
Wloty są umieszczone parę milimetrów

– Czas pracy na baterii: kobot i carneo
ok. 45 min (starczy na M2), ariete
– dwukrotnie dłużej (to już M3).
Jak z komórką – ładuj codziennie (3 godz).
– Mopy nie mają sensu – to kawałeczek
szmatki nałożony na plastikowy pałąk.
Materiał po minucie jest brudny i suchy.
Do czyszczenia podłóg czy terakoty na
mokro są specjalne maszyny (np. iRoboty).

MIEJSCE

2
ARIETE PRO
EVOLUTION 2713
dwie boczne

EFEKT CZYSZCZENIA
SPRAWNOŚĆ
CZAS PRACY

SZCZOTKI

dwie boczne
mop, stacja dokująca

EFEKT CZYSZCZENIA
ALGORYTMY
SPRAWNOŚĆ

CISZA

ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE

530 zł
BONUSY

ALGORYTMY

SUPERMOC

3
KOBOT SLIM

780 zł
SZCZOTKI

MIEJSCE

bezszelestność

Superprosty: samotny przycisk, żadnej bazy, żadnych przy
stawek i pilotów, żadnych mopów, które i tak się do nicze
go nie nadają. Jedna wersja kolorystyczna. Proste wyjmo
wanie pojemnika na kurz. Solidnie wykonany, a przez ten
cały ascetyzm – chyba... elegancki? Świetna bateria,
maszyna kręci się dwukrotnie dłużej od kolegów.
Przydałby się mocniejszy ciąg albo szczotka główna
– ariete zostawiał za sobą smugi testowej mąki. Lecz nie
rozsypuje jej na wszystkie strony, puszczony samopas
finalnie wszystko wciąga. Stuka w ścianę, ale delikatnie,
to nie wariat, tylko niewidomy z laską. I w ogóle jest subtel
ny, najcichszy z tej ferajny. Niestety, zarazem najmniej
sprawny fizycznie, na podjazd musi trafić czołem.

CZAS PRACY
CISZA
SUPERMOC

nieustępliwość

Tanio! Ta słodka skorupa skrywa potwora na sterydach – głośna
biedroneczka (są też inne obudowy) najchętniej trzyma się kra
wędzi, w które wali głową niczym pijany w szybę. Przestawia
nieprzymocowane listwy podłogowe. Za to z gracją okrąża nogi
krzeseł, to też efekt osobowości kompulsywnej – zmiana algo
rytmu jest ostatnim z wyborów. Z równą pasją młóci szczot
kami, co często przynosi więcej szkód niż korzyści. Przez duże
resorowane kółka trzęsie się niczym traktor na grzęzawisku,
ale pokonuje przeszkody. Stację dokującą trzeba mocować
do ściany, bez tego nie ustoi. Choć nie ma ona większego sensu,
kobot nie potrafi jej znaleźć, wyładowany – jeździ na oślep.
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