
WAP ROBOT
WCONNECT

Robô Aspirador



Você pode cuidar da sua casa
de onde estiver.

WAP ROBOT 
WCONNECT

Robô Aspirador 



DA LIMPEZA
Agendamento

CARREGADORA
Retornar a base

TURBO BRUSH
Ative o

Controle pelo Smartphone Até 2h
de autonomia



(Nome da assistente), bom dia, ligar aspirador
(Comando de voz)

Acompanhe o nível de bateria

Acompanhe o tempo de limpeza

Ambiente compartilhado, mais de 1 pessoa
pode controlar o dispositivo

Crie rotinas inteligentes



de Cantos / 
Seguir parede

Limpeza

aleatória
Limpeza

em espiral
Limpeza

Seleção dos 3 modos de limpeza



DESIGN SLIM
Com altura reduzida, o WCONNECT pode 
entrar embaixo de móveis, alcançando 
sujeiras não visíveis e tornando a limpeza 
ainda mais completa.

7,5 cm
de altura



Varre, aspira e passa pano
em uma única passagem

MOP DE LIMPEZA

RECIPIENTE PARA ÁGUA
OU PRODUTO DE LIMPEZA + MOP
Aspira e passa pano de maneira automática



na limpeza

Recipiente para pó com 450ml
Dupla filtragem com filtro tela + HEPA

Rodas emborrachadas, pode 
subir em tapetes e superfícies 
irregulares



SENSOR ANTIQUEDA
O robô aspirador WAP ROBOT WCONNECT 
conta com sensores que diminuem a 
velocidade quando percebem obstáculos, 
impedindo queda do produto.

Os sensores ainda redirecionam seu trajeto 
sempre que encontra qualquer obstáculo ou
locais de queda.



ALCANÇA TODOS OS 
CANTOS
Sua escova lateral giratória possui funcionalidade 
para alcançar lugares de difícil acesso, limpando 
cantos com máxima eficiência.

ESCOVA ELÉTRICA 
ROTATIVA
Capaz de capturar com precisão cabelos e pelos.

Acompanha lâmina para ajudar a limpar a escova.



O robô aspirador WAP ROBOT 
WSMART deixa ambientes livres 
de pelos de animais.

IDEAL PARA QUEM 
TEM PETS! 

DUPLA FILTRAGEM COM 
FILTRO HEPA
É um grande aliado da saúde da sua família, pois 
retém ácaros e bactérias e devolve o ar mais puro para 
o ambiente.



                    

                  

          

                               

       

                 

             

                  

              

                   

4. Escova de Limpeza do Filtro

2. Escova Lateral

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1 2 3

5 6

4

7 8

ITENS QUE ACOMPANHAM 
O PRODUTO




