
Enjoy it.

BLUEBOT XSMART ROBOTIC
Stofzuiger- en Dweilrobot

Beknopte specificaties

• Geschikt voor hoeken
• Automatisch opladen en hervatten
• Tegen dierenharen
• HEPA-filter
• Ook buitenshuis te  bedienen via een app op je telefoon
• Tijdschema instellen via app, afstandsbediening en robot
• Te bedienen met Alexa voice control 
• Dweilfunctie 
• Verwisselbare zuigmond: normaal + draaiende borstel
• Mapping navigatie

Blaupunkt Competence Center Robotics
Blaupunkt, degelijk Duits merk sinds 1923 en beroemd vanwege zijn 
hoogwaardige audiosystemen, heeft heel wat inspanningen gele-
verd in de afgelopen jaren om een breder assortiment van kwalitatief 
hoogstaande en intelligente consumentenelektronica op de markt te 
brengen.

Voordelen
• Degelijke Duitse kwaliteit
• Goede merkbekendheid
• Betrouwbare reputatie van het merk
• Lange geschiedenis sinds 1923
• Sterke prijs-kwaliteitverhouding
• Jaren ervaring met In House design en R&D
• Totale portefeuille aanbod van Smart Home oplossingen
• Selectieve distributie
• Uitstekende dienst na verkoop | klantendienst & reparatiecentrum

Blaupunkt Competence Center Robotics heeft een productlijn gelan-
ceerd van hoogwaardige robot stofzuigers. De Bluebot reeks bevat een 
robot stofzuiger geschikt voor uiteenlopende marktsegmenten van be-
gin-midden tot hoogwaardig-premium. Blaupunkt Robotics speelt een 
belangrijke rol in het comfortabeler en gemakkelijker maken van ons 
leven. In de komende jaren zullen meer intelligente robotproducten 
worden ontwikkeld die een directe toegevoegde waarde bieden aan 
onze huishoudens. Zo kunnen we meer tijd vrijmaken voor de zaken 

waar we echt van genieten in het leven!

Hoewel we nog tientallen jaren verwijderd zijn van een toekomst in 
de stijl van de Jetsons is de aanwezigheid van robots in ons dagelijkse 
leven niet veraf. Het doel van robots is samen te werken met mensen 
om zaken beter te doen of om taken te automatiseren die: te lang 
duren als ze worden uitgevoerd door mensen, te saai zijn of die wij niet 
kunnen doen.

• Een wijzigende levensstijl en toenemende tendens naar geauto-
matiseerde reiniging drijft de markt aan

• Een toenemende bezorgdheid over de gezondheid en luchtve-
rontreiniging binnen in huis stuwen de verkoopcijfers

• Belangrijke markttrends blijven de groei in de markt aandrijven
• Nieuwe productlanceringen zullen de markt overheersen
• Robots voor binnen in huis blijven de robots voor buiten domineren
• Europa blijft de grootste markt, het Midden-Oosten en Afrika 

groeien sneller

Jaarlijkse verzendingen van consumenten robots zullen van 6,6 miljoen 
eenheden in 2015 stijgen tot 31,2 miljoen eenheden wereldwijd in 
2020, met een cumulatief totaal van 96,7 miljoen consumenten robots 
verzonden gedurende die periode. Huishoudelijke robots blijven het 
grootste segment.

Bijna 100 miljoen consumenten robotten verkocht 2015 – 2020



BLUEBOT XSMART ROBOTIC
Stofzuiger- en Dweilrobot

Specificaties 
 
Product 
Product naam: BLAUPUNKT BLUEBOT XSMART
Fabrikantcode: BPK-VCBB1XS
Merk:  BLAUPUNKT
EAN:  8719689082031
 
Accu en docking 
Accuspanning: range 100 - 240V (2600 mAh Li-ion)
Laadstation 
Automatisch opladen
Automatisch hervatten
Oplaadtijd: 4 uur
Werktijd:  140 minuten op 1 batterij lading
 
Reiniging en opvang 
Geschikt voor hoeken
Tegen dierenharen
Opvangcapaciteit:  0,5 liter
HEPA-filter
Geluidsniveau:  59 db
Vloeroppervlakte:  180m2
Geschikt voor vloertype: Harde vloeren, Laagpolig tapijt, 
   Hoogpolig tapijt tot 2cm
Type uitblaasfilter:  HEPA Anti allergie filter
 
Navigatie en afbakening 
Navigatiemethode:  Systematisch (keuze uit 5 schoonmaak 
   modes)
Mapmethode:  GPS-chip 
Type gebiedsafbakening: Magneetstrip
Aantal meegeleverde strips: 2
Dweilmethode:  Water 
Werkt met smartphone
 
Besturing en instelmogelijkheden
Timer 
Afgrondsensoren
Bots / afstandssensoren
Anti-vastloop functie
Display: Robot −  |  afstandsbediening 
Geschikt voor donkere vloeren
Geschikt voor drempels 
Maximale hoogte drempel: 2 cm
 
Fysieke kenmerken 
Gewicht: 3.64KG
Kleur: zwart, zilver
Breedte: 35 cm
Diepte: 35 cm
Hoogte: 9.5 cm

Accessoires 
Accessoires meegeleverd
Afstandsbediening met display + 2 x batterij meegeleverd
Extra zijborstels meegeleverd
Extra HEPA filter meegeleverd
Aantal meegeleverde filters:3
Magneetstrip:2

Pluspunten 
• Bestuur de robot ook buitenshuis met de App en stel gemakke-

lijk een schoonmaakschema in voor de hele week met de App 
„verschillende tijden mogelijk“

• De robot maakt systmatisch schoon dmv mapping technologie 
en is te volgen via het navigatie gedeelte in de App

• Als de accu leegraakt, gaat de robot zelf terug naar het oplaadsta-
tion om op te laden en hervat deze automatisch bij instellen van 
een schoonmaakschema 

• Dankzij de keuze uit twee verwisselbare zuigmonden kan deze 
robotstofzuiger goed uit de voeten op de meeste ondergronden 
en is deze ook geschikt voor dierenharen

• Met de dweilfunctie haalt de robotstofzuiger na het stofzuigen 
ook een natte dweil over de grond

• Vanwege het HEPA filter is deze robot ook geschikt voor mensen 
met een stofallergie

Omschrijving
De Blaupunkt Bluebot XSmart VCBB1XS is een multifunctionele robot-
stofzuiger. Met zijn geringe geluidsniveau, krachtige motor en goede 
zuigkracht rekent de robot grondig af met vuil. Ook biedt de robotstof-
zuiger gebruikers de mogelijkheid om een „final touch“ aan de vloer 
te geven met behulp van de watertank en natte dweil pad. De robot 
maakt systematisch schoon met hulp van de mapping technologie. 
Hierdoor gaat de robot met een hogere efficiëntie te werk en maakt 
deze meerdere kamers schoon. De bediening kan gedaan worden met 
de App, de afstandsbediening of met het robot display zelf en zelfs 
voice control behoort tot de mogelijkheid! Ideaal voor smart home 
liefhebbers. Stel een schoonmaak programma in en de robot start au-
tomatisch op de gewenste dag en tijd. Ook laad de robot automatisch 
op wanneer de batterij leeg raakt of wanneer deze klaar is met het 
schoonmaken van de ruimtes. Mag de robot ergens niet komen? Dat 
is geen probleem. Hiervoor kan de magneetstrip „gebiedsbegrenzing 
worden ingezet. 

Standaard meegeleverd
• Oplaadstation + Adapter
• Afstandsbediening + 2 x batterij 
• HEPA filter (2x)
• Stoffilter
• Zijborstels (4x „2 paar“)
• Magneet strip (2)
• Stofbak
• Zuigmond met draaiende borstels
• Zuigmond normaal
• Watertank + Dweil pad
• Uitgebreide Gebruikershandleiding  | NL | FR | DE | ENG | ES | 

Advies retail prijs 
EURO (€) 449

Leverbaar in Europa
Direct

Distributed by
Competence Center Robotics SMART LIFE B.V.
Overtoom 141, 1054 HG Amsterdam
The Netherlands 
www.blaupunkt.com 
www.blaupunktrobotics.eu
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