
Stofzuiger Xiaomi Mi robot vacuüm-mop p zwart 

skv4109gl 

 

Kenmerken: 

Meer informatie 
Nieuwe generatie LDS navigatiesysteem; dubbele tank met smart controle; 2 

controle; 2 soorten locking rags 

Body materiaal Plastic 

Kleur Zwart 

Timer Ja 

Indicatie voor power on Ja 

Instructie Ja 

Breedte 35 cm 

Hoogte 9.4 cm 

Diepte 35 cm 

Gewicht 3.6 kg 

Type Robot 



Controle type Elektronische 

Stroomverbruik 33 W 

Schoonmaken Droge en natte 

Stofafscheider Container 

Filter fijne reiniging Er zijn 

Power Controller Op de case 

Voeding Batterij 

Type batterij Li-ion 

Bediening bereidheid indicatie Ja 

Aantal modi 3 

Werkingsmodi Gecombineerd, stomerij, natte reiniging 

Mondstuk is gemaakt van microfiber Compleet 

Batterij opladen indicator Ja 



Sensoren Elektronische kompas 

Sensor detectie obstakels Ja 

Batterij bedrijfstijd 110 min 

Parking Horizontale 

C mobiel apparaat Ja 

Ondersteuning Wi-Fi Ja 

Automatische reiniging Ja 

Voeding Compleet 

-Zelf schieten Ja 

Installatie op de lader Automatische 

Limiter zone schoonmaken Virtuele Muur 

Sensor detectie ступенек Ja 

Opstellen van het plan ruimte Ja 



Cleaning System filter Hand Made 

Ondersteuning Mobiele toepassingen Xiaomi thuis 

Schoonmaken schema Ja 

Timer voor elke dag van de week Ja 

Automatische terugkeer naar base Ja 

Stand charger Compleet 

Vierkante schoonmaken 180 vierkante m 

Batterij capaciteit 3200 mAh 

Hoogte tapijt 2 cm 

Zijborstel Ja 

Aantal zijborstels 1 

Vernieuwing van schoonmaken na opladen van De 

Onderbroken site 
Ja 

Functie zonering Ja 



Sensoren erkenning breken Ja 

Sensoren erkenning instaplijsten Ja 

Pent start Ja 

 

 

Belangrijkste kenmerken 

-Type: Robot 

-Reiniging: droog en nat 

-Stroomverbruik: 33 W 

-Dust collector: Container 

 

Controle 

-Controle type: Elektronische 

-Power regulator: Afstandsbediening, op de case 

-Controle c mobiele apparaat: Ja 

-Ondersteuning mobiele app: Mi Thuis 

-Ondersteuning WiFi: Ja 

 

Air filtratie 

-Fijne filter: Ja 

-Filter cleaning system: handleiding 

 

Nozzle 

-Microfiber nozzle: Inbegrepen 

-Aantal side borstels: 1 

 

Werkingsmodi 

-Aantal modi: 3 

-Modi: Gecombineerd, stomerij, natte reiniging 

-Schoonmaak op schema: Ja 



-Automatische reiniging: Ja 

-Uitgestelde start: Ja 

-Timer: Ja 

-Timer voor elke dag van de week: Ja 

-Vernieuwing van schoonmaken na opladen van De Onderbroken site: Ja 

-Automatische terugkeer naar de basis: Ja 

-Bestemmingsplan functie: Ja 

-Extra informatie: Punt Schoonmaken, beweging in een willekeurige richting, Y-vormige beweging, licht 

indicatie, schoonmaak kamer per kamer, het creëren van een kaart en kiezen de optimale route 

 

Oriëntatie in ruimte 

-Cleaner zone limiter: Virtual Wall 

-Sensoren: infrarood ray, kilometerstand, mechanische botsing sensor, accelerometer, ultrasone sensor, 

optische, gyro sensor, elektronisch kompas 

-Obstakel detectie sensor: Ja 

-Stap bepaling sensor: Ja 

-Tekening up een plan van de kamer: Ja 

-Fout erkenning sensoren: Ja 

Drempel erkenning sensoren: Ja 

 

Indicatie 

-Inclusie indicatie: Ja 

-Indicatie van bereidheid te werken: Ja 

-Batterij opladen indicator: Ja 

 

Extra functies 

-Zelfdiagnose van storingen: Ja 

-Parkeren: Horizontale 

-Installatie op de lader: Automatische 

-Tapijt hoogte: 2 cm 

-Side borstel: Ja 

-Schoonmaak gebied: 180 vierkante meter. 

-Extra Informatie: LDS navigatiesysteem van de nieuwe generatie; dubbele tank met smart control; 2 

soorten locking rags 

 



Verpakking Lijst 

-Stand-lader: Inbegrepen 

-Voeding: Inbegrepen 

-Instructie: Ja 

 

Case 

-Kleur: zwart 

-Materiaal: Plastic 

 

Voeding 

-Voeding: Batterij 

-Batterij type: Li-Ion 

-Batterij capaciteit: 3200 mAh 

-Levensduur batterij: 110 min 

 

Afmetingen en gewicht 

-Hoogte: 9.4 cm 

-Breedte: 35 cm 

-Diepte: 35 cm 

-Gewicht: 3.6 kg 

 

 

 




