
A limpeza da sua casa é uma tarefa fundamental que, às vezes, quer 
devido a uma agenda preenchida ou por outros motivos, não consegue 
realizar da forma mais adequada.

Na Lufthous®, estando conscientes desta complexidade, 
desenvolvemos o robot inteligente LH VISION. 

O aspeto mais surpreendente e inovador do aspirador é a sua câmara 
integrada. Poderá controlar os diferentes parâmetros de limpeza 
a partir de qualquer lado através de uma App (aplicação) “ROBOT 
CLEANER” que poderá instalar no seu telemóvel.

Este moderno dispositivo é o fruto de um exaustivo processo 
de investigação no qual também incorporámos as melhores 
infraestruturas tecnológicas possíveis.

Podemos afirmar que o resultado não só cumpriu como excedeu o 
nosso objetivo fundamental. Com o robot LH VISION poderá descansar, 
despreocupar-se e desfrutar do seu tempo livre enquanto este trata de 
limpar a casa.

É dotado de tudo o que é necessário para que os resultados sejam 
impecáveis: grande capacidade de sucção, câmara integrada, controlo 
a partir de App…

Vivemos novos tempos. É o momento de dar um passo à frente e 
desfrutar das grandes vantagens que o futuro nos traz. 

Não se esqueça, na Lufthous® tornamo-lo possível para que você 
desfrute.

INOVAÇÃO E DESIGN
As últimas inovações tecnológicas oferecem-nos a possibilidade de 
realizar dispositivos únicos que, até então, só poderiam existir na sua 
imaginação.

O aspirador LH VISION é a prova irrefutável de que algo está a mudar: a 
nossa forma de desenvolvermos o dia a dia, a forma como enfrentamos 
os hábitos diários, o meio através do qual conseguimos simplificar as 
nossas obrigações e conseguir mais tempo para nós e para aqueles 
que nos rodeiam.

É que, graças a este moderno dispositivo, não só conseguirá resultados 
impecáveis na limpeza da sua casa, como também o fará da forma mais 
cómoda, rápida e simples.

Graças à sua câmara integrada, o dispositivo desenvolve um 
mapeamento inteligente da casa (incluindo o mobiliário), o que lhe 
permite traçar a melhor rota e desempenhar a sua função da forma 
mais eficiente. 

Por outro lado, os seus sensores giroscópicos dotam o robot da 
capacidade de abranger a totalidade da superfície. 

Possui dois depósitos, um para a água, e assim, usando a mopa também 
incluída, deixa a casa limpa, e o outro depósito é um reservatório de pó 
onde se deposita tudo o que aspira.

Capacidade do depósito de água 300 ml

Capacidade do reservatório de pó 600 ml

Graças à sua estação de carga, terá o aspirador sempre disponível 
para ser usado. O robot voltará automaticamente à estação de carga 
quando a bateria estiver fraca. Também pode pressionar o botão de 
Recarga no robot ou carregar o robot imediatamente através da App 
“ROBOT CLEANER”. 
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E não devemos esquecer que poderá controlá-lo a partir de qualquer lado através da App instalada no seu telemóvel.

Ganhe tempo para si e para os seus e deixe a limpeza da sua casa nas mãos do LH VISION!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões 
do robot

Diâmetro 330 mm

Altura 74 mm

Peso líquido 2,7 kg

Bateria Tensão 14,4 volts

Bateria Pack de baterias recarregáveis de lítio de 2500 mAh

Limpeza

Capacidade do reservatório de pó

Capacidade do depósito de água

600 ml

350 ml

Tempo de carga 300 minutos

* Em condições normais, o tempo de carga é de 300 minutos aproximadamente.

Tempo de carga 100 minutos

* Com uma carga completa, o Aspirador LH VISION limpará durante, 
aproximadamente, 100 minutos.

Sistema Potência 28 watts

Voltagem de funcionamento 14,4 volts

* Esta informação está sujeita a alterações e a Lufthous® reserva-se o direito de atualizar as especificações do produto. 


