
ELE LIMPA,  
VOCÊ DESCANSA.
Imagine a limpeza da sua casa sob uma nova perspectiva. O 

robô aspirador JETS J1 vai além de varrer e aspirar. É o robô 

aspirador que também passa pano úmido.

O JETS J1 mapeia sua casa e cria um plano de 
limpeza otimizado de acordo com o 
ambiente. Esse sistema inteligente de 
navegação evita que locais sejam omitidos 
durante a faxina.

Navegação Inteligente

Com capacidade de 300ml, o reservatório de 
água contém um MOP que passa pano 
molhado de verdade, garantindo uma limpeza 
profunda em qualquer tipo de piso.

Reservatório de Água

O JETS J1 conta o sistema de limpeza CyclonePower de 3ª geração, com poder de sucção de até 1000 Pa. Ele garante total remoção de poeira, fios de 
cabelo, insetos e pelos de animais. É ideal para quem tem pets em casa!

Alta Capacidade de Sucção

Quando o JETS J1 termina suas tarefas, ele retorna 
sozinho para a base de recarga. Seu robô sempre estará 

preparado para uma nova limpeza.

A grande vantagem é que o JETS J1 faxina sem precisar da 
sua supervisão. O robô conta com uma parede virtual 
ultra-sensível para isolar ambientes. Ele não entra 

em locais indevidos!

Selecione o modo de limpeza Turbo, Automática 
(ziguezague), Concentrada ou Aleatória. Controle a direção 

do robô, configure o horário atual ou o horário de 
agendamento. Tenha o controle total do seu robô.

Recarga Automática Parede Virtual Controle Remoto

A alta eficiência da bateria é garantida pela 
tecnologia Li-Ion, um moderno sistema 
com 2600 mAh. Com autonomia de até 3 horas, ela 
não vicia ao longo do tempo.

Bateria de Longa Duração

O JETS J1 possui uma escova de borracha 
para todos os tipos de pisos e uma 
escova de cerdas macias para tapetes e 
carpetes. As duas escovas giratórias 
frontais limpam até a sujeira acumulada 
nos cantinhos da casa.

Escovas de Limpeza
Agende a faxina em horário específico e deixe que 
ele a faça automaticamente até mesmo quando 
você não está em casa.

Agendamento de Limpeza

O robô aspirador de pó JETS J1 é um produto 
nacional com assistência técnica e garantia de 1 
ano. Você encontra peças de reposição com 
facilidade nos revendedores. Seu aparelho estará 
sempre amparado!

Produto Nacional

@jetsrobos


