
WAP ROBOT WSMART
Robô aspirador de pó



WAP ROBOT WSMART 
Limpeza eficiente a qualquer momento

Robô inteligente 3 em 1
Varre, aspira e passa pano.

Limpeza completa para sua casa.



A forma mais simples de 
limpar a sua casa

É bem fácil de usar, basta um clique para a 
limpeza começar

Você também pode programar 
a sua limpeza e até agendar 
para quando quiser limpar.

Controle remoto com multifunções e display para 
facilitar o manuseio.



Escolha com o controle remoto entre os modos de 
limpeza de cantos e bordas, limpeza aleatória e limpeza 
em círculo. Ajuste para limpar a hora que você preferir!

3 modos de limpeza

CANTO
Limpeza

CÍRCULO
Limpeza em

ALEATÓRIA
Limpeza



Design Slim
Com altura reduzida, o WSMART pode 
entrar embaixo de móveis, alcançando 
sujeiras não visíveis e tornando a limpeza 
ainda mais completa.

7,5 cm
de altura

Recipiente para água ou 
produto de limpeza + MOP.
Aspira e passa pano de forma automática.



• Design moderno
• Tecnologia inovadora
• Silencioso

Seu ambiente limpo e 
renovado em instantes

Não se preocupe em aspirar o pó do chão e 
passar pano todos os dias, o WAP ROBOT 
WSMART faz isso por você!

O WAP ROBOT WSMART é um robô aspirador de pó 
que trabalha sozinho e não precisa de ajuda.



Sistema de autorrecarga
O robô retorna automaticamente para a 
base quando está com a bateria baixa. 
Possui bateria recarregável e bivolt.

ATÉ 2 HORAS
de autonomia

O robô WSMART possui bordas amortecedoras 
que possibilitam impactos mais suaves, sem 
riscar móveis e paredes.

Não risca móveis



Função TURBO
Aumenta o poder de sucção do 
aspirador e deixa a limpeza 
ainda mais completa.

Rodas emborrachadas 
que não riscam o piso e 
permite subir em tapetes 
e superfícies irregulares.



Reservatório com capacidade para 
450ml com coletor de pó lavável.

Limpeza eficaz

O robô aspirador WAP 
ROBOT WSMART conta 
com sensores 
infravermelho que 
diminuem a velocidade 
quando percebem 
obstáculos, impedindo 
queda e colisão.

Sensor Infravermelho

Os sensores ainda 
redirecionam seu 
trajeto sempre que 
encontra qualquer 
obstáculo pela frente.



Escova Elétrica Rotativa
Capaz de capturar com precisão cabelos e pelos.

Rodas emborrachadas
Pode subir em superfícies irregulares 
e limpa sem riscar o piso.

Limpa e passa pano!
Além de aspirar, este incrível aspirador robô 
possui autonomia para passar pano com mop
em microfibra que limpa com incrível eficiência.

• Acompanha lâmina para 
ajudar a limpar a escova.

O robô aspirador WAP ROBOT 
WSMART possui filtro HEPA, que retém 
ácaros e bactérias proporcionando um 
ambiente mais saudável e seguro.

1 filtro HEPA
de refil

Ideal para quem 
sofre com alergias!

Alcança todos os cantos
Sua escova lateral giratória possui funcionalidade 
para alcançar lugares de difícil acesso, limpando 
cantos com máxima eficiência.

1 Escova lateral
de refil



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.



Conteúdo da Caixa
1 Robô Aspirador WSMART

1 Base de carregamento

1 Carregador Bivolt

1 Controle remoto com display

2 Pilhas AAA 1,5 V

1 Pincel de limpeza com lâmina para fios

1 Escova giratória lateral

1 Escova giratória lateral de reposição

1 Escova rotativa central

1 Filtro HEPA

1 Reposição de Filtro HEPA

1 Mop

1 Reservatório para água

1 Reservatório para pó de 450 ml

Especificações
Dimensões: 33,5 x 33 x 7,5 cm

Peso: 2.6Kg



Presente na sua vida!

WAP ROBOT WSMART

Um produto com a tecnologia e o 
conhecido padrão de qualidade WAP.




