
ROBÔ ASPIRADOR
WAP ROBOT W300

ASPIRADOR DE PÓ

RECIPIENTE COLETOR DE 
PÓ LAVÁVEL COM 

CAPACIDADE DE 300 ML.

RODAS EMBORRACHADAS 
DE ALTA RESISTÊNCIA.
Possibilita subir em 
superfícies irregulares como 
tapetes.

DESIGN INTELIGENTE 
PARA ALCANÇAR ÁREAS 

DE DIFÍCIL ACESSO.

RETORNA A BASE 
CARREGADORA 

AUTOMATICAMENTE.

ESCOVAS GIRATÓRIAS 
LAVÁVEIS.
Possuí grande alcance, ideal 
para cantos.

CONTROLE REMOTO 
MULTIFUNÇÕES

SENSOR INFRAVERMELHO 
DE ANTIQUEDA E ANTI 

COLISÃO. 

IDEAL PARA

PISOS FRIOS TAPETES CARPET



DADOS

TÉCNICOS

NOME DO PRODUTO: ROBÔ ASPIRADOR WAP ROBOT W300

VOLTAGEM: BIVOLT

CÓDIGO EAN: 7898152185552

CÓDIGO WAP: FW006247

CATEGORIA: ROBÔ ASPIRADOR DE PÓ

NCM: 8508.11.00

IPI: 0%

NÍVEL DE RUÍDO: BAIXO

POTÊNCIA: 14,4 V

PESO TOTAL: 3,5 Kg

PESO LÍQUIDO: 2,7 Kg

CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 0,3 L

EMPILHAMENTO MÁXIMO (UN) :  5 unidades

DIMENSÕES DO PRODUTO (C.L.A) : 30 x 30 x 7,8 cm

DIMENSÕES DA CAIXA (C.L.A) : 52 x 14 x 38,7 cm 

CUBAGEM : 0,0282 m³

MODOS DE LIMPEZA:
5 Modos: Autolimpeza, limpeza de cantos, limpeza especial, 

limpeza zigue-zague, limpeza aleatória.

COMPONENTES E ACESSÓRIOS: 
- Rodas emborrachadas;
- Sensores eletrônicos de antiqueda;
- Sensores de impacto;
- Base de carregamento (11x13x9,5) 154g;
- Carregador (7x4x6,5cm) 1,5m - 100g;
- Escova direita 3P 8cm de raio separadas em 120°- 4g; 
- Escova esquerda 3P 8cm de raio separadas em 120°- 4g; 
- 2 pilhas AAA 1,5V - 16g; 
- Controle remoto (11x5x2) - 46g; 
- Pincel de limpeza (15x3,5x0,5cm) - 12g;
- Filtro grade (11x6,5x5,5cm) - 14g; 
- Filtro HEPA (9X4X1cm) - 7g; 
- Suporte Filtro HEPA (9,5x4,5x1,5cm) - 10g;
- Recipiente coletor de pó  0,3L (14x8,5x6cm) - 106g.
- Regulagem do poder de sucção (Função Super)
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OUTROS ATRIBUTOS: 
- Possui ajuste de locomoção
- Identifica quando a bateria está fraca e volta para a base 

carregadora
- Filtro lavável com água

TEXTO PUBLICITÁRIO: Prático e eficiente, o robô aspirador WAP Robot 300 é um produto que vai 

deixar o seu ambiente limpo e renovado em instantes, sem que você faça 

qualquer tipo de esforço. Você não precisa mais se preocupar em aspirar 

todos os dias o pó do chão, o WAP Robot 300 faz isso por você. 

Com design moderno, tecnologia inovadora e silencioso, o WAP Robot 300 

é um robô aspirador de pó que trabalha sozinho e não precisa de ajuda, 

funciona até mesmo se não tiver ninguém no local. 

É muito fácil operar o WAP Robot 300. Equipado com controle remoto 

multifunções que oferece mais praticidade na seleção da programação da 

limpeza, o produto conta com sensores infravermelho antiqueda e 

anticolisão, seu trajeto é redirecionado sempre que encontra qualquer 

obstáculo pela frente. Bivolt, possui bateria recarregável e sistema de 

autorrecarga: ele retorna automaticamente para a base quando está com 

a bateria baixa.

Para limpar com eficiência diversos tipos de pisos e ambientes, o robô 

aspirador de pó WAP Robot 300 possui escovas giratórias que aumentam 

o seu alcance e facilitam a limpeza. Conta também com rodas 

emborrachadas de alta resistência, que não riscam o chão, e passa por 

desníveis, como tapetes, para não deixar nenhuma sujeira para trás.

Com a função SUPER, que regula a sua potência, 5 modos de limpeza 

acionados via controle remoto (autolimpeza, limpeza especial, limpeza 

aleatória, limpeza em bordas / cantos e limpeza em zigue-zague) e o 

sistema de sucção direta, que aspira cabelos e pelos em pisos frios e 

tapetes, a limpeza do chão é completa. 

Seu reservatório possui capacidade para 300 ml e o coletor de pó é 

lavável. Com dupla filtragem com filtro hepa, que retém até 99,9% de 

ácaros e bactérias, o WAP Robot 300 é um grande aliado para quem sofre 

de alergias e doenças respiratórias.

Não perca mais tempo com a faxina, deixe a limpeza diária com o robô 

aspirador de pó WAP Robot 300 e ganhe mais tempo para ficar com a sua 

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

WAP.
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