Test robotických
vysavačů

Robotické vysavače jsou stále oblíbenějšími pomocníky
v domácnosti. Práci klasického vysavače nenahradí, ale
úklid výrazně usnadní. Poradíme vám s jejich výběrem.

Výsledek testu deníku MF DNES,
který byl realizován
ve spolupráci s PRE
Testovali jsme 16 modelů (15 robotických vysavačů a 1 robotický vytírač) od různých
výrobců zakoupených v internetových obchodech v cenové kategorii od 1 700 do 15 000 Kč.

Co všechno jsme testovali a jaký podíl měla jednotlivá
kritéria na výsledné známce
1. Účinnost vysávání (60 %) – vysávání prachu, drobků a psích chlupů na kobercích
a hladkých podlahách (lino a laminát), schopnost uklidit celou místnost (rohy, hrany zdí,
přechod lino-koberec, volný prostor), schopnost poradit si s překážkami (židle, střepy,
psí miska, kabely o průměrech 3 mm a 5 mm).
2. Technické parametry (20 %) – kapacita sběrné nádoby, doba nabíjení, výdrž na 1 nabití,
hlučnost, spotřeba při nabíjení, spotřeba při stand-by režimu.
3. Obsluha (20 %) – návod k použití, přenášení vysavače, manipulace se sběrnou nádobou,
načasování úklidu.

Testování provedla akreditovaná laboratoř Strojírenského zkušebního ústavu, s. p.,
v Jablonci nad Nisou v období od srpna do října 2013.
Další informace o spotřebitelských testech najdete na www.energetickyporadce.cz/spotrebitelske-testy.
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1. iRobot Roomba 780
Zakoupeno za:

14 489 Kč (roboticky-vysavac.cz)

Typ baterie:

NiMH 14,4 V / 3 000 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,32 l / 35 x 9,3 cm

Hlučnost:

79,9 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

160 min / 140 min

Náklady na celoroční provoz*:

57 Kč

Známka testu:

1,55 (vítěz testu)

Funkce a vybavení: dobíjecí stanice i adaptér, indikátor plného koše, načasování úklidu, dálkové
ovládání, omezení volného pohybu (virtuální zeď), 3 režimy pohybu, HEPA filtr, madlo na přenášení.

+ Účinně odstraňuje prach a chlupy z hladké podlahy i z koberce. Dobře zvládá i rohy a hrany
{

zdí. Baterie má dlouhou výdrž. Manipulace se sběrným košem je snadná, výborný je čisticí
kroužek na čištění rotačního kartáče.
– Chybí baterie do virtuální zdi i dálkového ovladače, baterie NiMH (trpí paměťovým efektem).
{

2. LG HomBot VR6260LVM
Zakoupeno za:

15 094 Kč (euroking.cz)

Typ baterie:

Li-Pol 14,8 V / 1 900 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,56 l / 34,2 x 9,3 cm

Hlučnost:

79,7 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

135 min / 105 min

Náklady na celoroční provoz*:

49,32 Kč

Známka testu:

1,85

Funkce a vybavení: dobíjecí stanice, časování úklidu, mopování, dálkové ovládání, 7 režimů
pohybu včetně turbo režimu, HEPA filtr, rozpoznávání stropu (orientace v prostoru).

+ Účinně odstraňuje prach a chlupy z hladké podlahy i z koberce. Dobře zvládá překážky.
{
Krátkou dobu se nabíjí. Manipulace se sběrným košem je snadná.

– Zamotává se do kabelů. Nemá madlo na přenášení a kontrolku plného koše. Chybí návod
{
v češtině.

3. Yujin Robot Iclebo Arte YCR-M05
Zakoupeno za:

12 490 Kč (korunka.cz)

Typ baterie:

Li-Ion 2 200 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,52 l / 35 x 8,5 cm

Hlučnost:

75,2 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

110 min / 129 min

Náklady na celoroční provoz*:

37,44 Kč

Známka testu:

1,89

Funkce a vybavení: dobíjecí stanice i adaptér, časování úklidu, mopování, funkce Climb (přejíždí
až 20mm překážky), dálkové ovládání, omezení volného pohybu (magnetický pásek), vizuální
kontrola plného koše, 4 režimy pohybu, rozpoznávání stropu (orientace v prostoru), HEPA filtr.

+ Velmi dobře vysává hladké podlahy. Poradí si i s chlupy a drobky na koberci. Je tichý,
{
krátkou dobu se nabíjí, baterie má dlouhou výdrž. Poradí si s překážkami.

– Má problém s prachem v koberci. Zamotává se do kabelů. Nemá madlo na přenášení.
{
* Roční náklady na spotřebu elektrické energie za nabíjení a režim stand-by při úklidu 3x týdně a průměrné ceně 4,60 Kč/KWh.
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4. Samsung Navibot S SR8950
Zakoupeno za:

12 490 Kč (roboticky-vysavac.cz)

Typ baterie:

Li-Ion 14,4 V

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,37 l / 35,5 x 8,5 cm

Hlučnost:

76,9 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

185 min / 88 min

Náklady na celoroční provoz*:

30,48 Kč

Známka testu:

2,01

Funkce a vybavení: dobíjecí stanice, časování úklidu, dálkové ovládání, omezení volného
pohybu (virtuální zeď), vizuální kontrola plného koše, 8 režimů pohybu (včetně turbo režimu),
rozpoznávání stropu (orientace v prostoru).

+ Je tichý, velmi dobře vysává hladké podlahy. Poradí si i s drobky a chlupy na koberci.
{
– Hůře vysává prach z koberce. Nemá madlo na přenášení ani baterii do virtuální zdi.
{

5. Hoover RoboCom2 RBC009
Zakoupeno za:

7 590 Kč (kasa.cz)

Typ baterie:

NiMH 14,4 V / 2 500 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,3 l / 36 x 9,2 cm

Hlučnost:

76,6 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

200 min / 131 min

Náklady na celoroční provoz*:

73,68 Kč

Známka testu:

2,10

Funkce a vybavení: dobíjecí stanice i adaptér, časování úklidu, mopování, dálkové ovládání,
antibakteriální UV lampa (ničí roztoče a bakterie), omezení volného pohybu (virtuální zeď),
9 režimů pohybu, HEPA filtr.

+ Velmi dobře vysává hladké podlahy. Poradí si i s drobky a chlupy na koberci. Je tichý,
{
baterie má dlouhou výdrž.

– Nemá madlo na přenášení. Zamotává se do kabelů. Nemá kontrolku plného koše.
{

6. Robzone Roomy 2.0 M-788A
Zakoupeno za:

6 890 Kč (robzone.cz)

Typ baterie:

neuvedeno

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

1,12 l / 35 x 11 cm

Hlučnost:

82 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

235 min / 82 min

Náklady na celoroční provoz*:

39,60 Kč

Známka testu:

2,13

Funkce a vybavení: dobíjecí stanice i adaptér, časování úklidu, mopování, dálkové ovládání,
antibakteriální UV lampa (ničí roztoče a bakterie), virtuální zeď, 6 režimů pohybu.

+ Velmi dobře vysává hladké podlahy. Poradí si i s drobky a chlupy na koberci. Má velký
{
sběrný koš (největší ze všech).

– Špatně vysává prach z koberce. Nemá madlo na přenášení, kontrolku plného koše ani
{
baterii do virtuální zdi.

* Roční náklady na spotřebu elektrické energie za nabíjení a režim stand-by při úklidu 3x týdně a průměrné ceně 4,60 Kč/KWh.
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7. Samsung Navibot SR8840
Zakoupeno za:

6 490 Kč (robotworld.cz)

Typ baterie:

NiMH 14,4 V / 2 000 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,62 l / 35,2 x 9,2 cm

Hlučnost:

75,4 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

140 min / 60 min

Náklady na celoroční provoz*:

42,72 Kč

Známka testu:

2,13

Funkce a vybavení: dobíjecí stanice, časování úklidu, omezení volného pohybu (virtuální zeď),
vizuální kontrola plného koše, 5 režimů pohybu, rozpoznávání stropu (orientace v prostoru).

+ Velmi dobře vysává hladké podlahy a drobky a chlupy z koberce. Je tichý, krátkou dobu se
{
nabíjí. Snadno se manipuluje se sběrným košem.

– Špatně vysává prach z koberce. Zamotává se do kabelů. Nemá madlo na přenášení, dálkové
{
ovládání a baterii do virtuální zdi.

8. Agama AiBOT RC 330A
Zakoupeno za:

2 860 Kč (lan-shop.cz)

Typ baterie:

NiMH 14,4 V / 1 000 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,33 l / 30 x 7,4 cm

Hlučnost:

75,2 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

297 min / 58 min

Náklady na celoroční provoz*:

28,08 Kč

Známka testu:

2,55

Funkce a vybavení: adaptér, mopování, kombinace 3 různých režimů automatického pohybu
(nenastavitelné), indikátor plného koše.

+ Účinně odstraňuje drobky, prach i chlupy z hladké podlahy, je tichý.
{
– Prach z koberce odstraňuje jen průměrně, s chlupy na koberci si neporadí. Dlouhá doba
{
nabíjení, krátká výdrž baterie. Nemá střední rotační kartáč. Úklid není možné načasovat.
Nemá madlo na přenášení.

9. Cleanmate QQ-2LT
Zakoupeno za:

3 990 Kč (robotworld.cz)

Typ baterie:

NiMH 14,4 V / 2 500 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,35 l / 35,6 x 8,9 cm

Hlučnost:

85,1 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

196 min / 61 min

Náklady na celoroční provoz*:

67,68 Kč

Známka testu:

2,65

Funkce a vybavení: dobíjecí stanice i adaptér, časování úklidu, dálkové ovládání, antibakteriální
UV lampa (ničí roztoče a bakterie), vizuální kontrola plného koše, 5 režimů pohybu, madlo na
přenášení, prostor pro vůni.

+ Dobře odstraňuje drobky i chlupy z koberce.
{
– Špatně vysává prach z koberce i z hladké podlahy. Je hodně hlučný. Překážky mu činí
{
problémy. Po vypnutí dobíjecí stanice se nastavené údaje vymažou.

* Roční náklady na spotřebu elektrické energie za nabíjení a režim stand-by při úklidu 3x týdně a průměrné ceně 4,60 Kč/KWh.
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10. ECG RV 220
Zakoupeno za:

3 999 Kč nakupka.cz

Typ baterie:

NiMH 14,4 V / 2 500 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,35 l / 36,2 x 9,3 cm

Hlučnost:

84,9 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

102 min / 75 min

Náklady na celoroční provoz*:

50,52 Kč

Známka testu:

2,70

Funkce a vybavení: dobíjecí stanice i adaptér, časování úklidu, dálkové ovládání, antibakteriální
UV lampa (ničí roztoče a bakterie), virtuální zeď, 5 režimů pohybu, madlo na přenášení, prostor
pro vůni.

+ Doba nabíjení je krátká. Celkem dobře vysává psí chlupy.
{
– Špatně vysává prach z koberce i z hladké podlahy. Má problém s překážkami. Je hodně hlučný.
{
Po vypnutí dobíjecí stanice se nastavené údaje vymažou. Nemá kontrolku plného koše.

11. Ecovacs Deepoo D73
Zakoupeno za:

8 990 Kč (nakupka.cz)

Typ baterie:

NiMH 12 V / 2 500 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,31 l / 33,5 x 9,5 cm

Hlučnost:

80,3 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

255 min / 61 min

Náklady na celoroční provoz*:

214,08 Kč

Známka testu:

2,88

Funkce a vybavení: dobíjecí stanice, indikátor plného koše, časování úklidu, dálkové ovládání,
antibakteriální funkce (ničí roztoče a bakterie), omezení volného pohybu (virtuální zeď,
magnetický pásek), 4 režimy pohybu.

+ Snadná manipulace se sběrným košem.
{
– Špatně vysává prach z koberce i z hladké podlahy. Nemá madlo na přenášení. Problém
{
s překážkami.

12. Goddess Explorer 1 CL190
Zakoupeno za:

2 999 Kč (nakupka.cz)

Typ baterie:

NiMH 14,4 V / 2 000 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,25 l / 35 x 9,5 cm

Hlučnost:

85,3 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

960 min / 55 min

Náklady na celoroční provoz*:

224,04 Kč

Známka testu:

3,20

Funkce a vybavení: adaptér, mopování.

+ Účinně vysává hladkou podlahu.
{
– Špatně vysává prach a chlupy z koberce. Překážky mu činí problémy. Extrémně dlouho se
{

nabíjí (16 hod.) a baterie má krátkou výdrž. Úklid není možné načasovat. Sběrný koš je malý,
hůře se vyjímá. Je hodně hlučný, nemá madlo na přenášení ani kontrolku plného koše. Má
nejvyšší provozní náklady.

* Roční náklady na spotřebu elektrické energie za nabíjení a režim stand-by při úklidu 3x týdně a průměrné ceně 4,60 Kč/KWh.
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13. Philips Easystar FC 8802
Zakoupeno za:

5 077 Kč (euroking.cz)

Typ baterie:

NiMH 14,4 V / 800 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,22 l / 30,3 x 5 cm

Hlučnost:

85,7 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

255 min / 73 min

Náklady na celoroční provoz*:

28,08 Kč

Známka testu:

3,24

Funkce a vybavení: adaptér, 3 režimy pohybu.

+ Slušně vyčistí hladkou podlahu. Je hodně nízký (9 cm), snadno se dostane i pod nábytek.
{
– Je málo účinný na koberci (nejhorší ze všech). Nezvládá odstraňování chlupů. Úklid nelze
{
načasovat. Sběrný koš je malý a špatně se vyndává. Je hodně hlučný. Boční kartáč je
zdeformovaný. Nemá madlo na přenášení ani kontrolku plného koše.

14. Vileda Cleaning Robot M-488A
Zakoupeno za:

2 990 Kč (korunka.cz)

Typ baterie:

NiMH 14,4 V / 1 700 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,17 l / 33,2 x 9 cm

Hlučnost:

85,3 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

290 min / 82 min

Náklady na celoroční provoz*:

73,92 Kč

Známka testu:

3,29

Funkce a vybavení: adaptér, 3 režimy pohybu, madlo na přenášení.

+ Odstraní chlupy z hladké podlahy i z koberce. Nepotřebuje baterie.
{
– Neporadí si s prachem ani s drobky na koberci i hladké podlaze. Zamotává se do kabelů.
{

Překážky mu činí problémy. Sběrný koš je hodně malý, musí se často vyprazdňovat. Dlouho
se nabíjí a je hodně hlučný. Úklid není možné načasovat. Nemá kontrolku plného koše.

15. Sencor SVC 7020VT
Zakoupeno za:

1 699 Kč (nakupka.cz)

Typ baterie:

NiMH 14,4 V / 800 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

0,18 l / 27,2 x 7,9 cm

Hlučnost:

82,5 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

235 min / 40 min

Náklady na celoroční provoz*:

23,40 Kč

Známka testu:

3,39

Funkce a vybavení: adaptér, mopování, kombinace 3 různých režimů automatického pohybu
(nenastavitelné).

+ Nízká pořizovací cena i velmi nízké provozní náklady. Dobře vysává drobky na koberci.
{
– Špatně vysává prach z koberce, ale i z hladké podlahy. Neodstraní chlupy z koberce. Má
{

velmi malý sběrný koš, krátkou výdrž baterie a úklid není možné načasovat. Nemá madlo na
přenášení ani kontrolku plného koše.

* Roční náklady na spotřebu elektrické energie za nabíjení a režim stand-by při úklidu 3x týdně a průměrné ceně 4,60 Kč/KWh.
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Robotický vytírač iRobot Scooba 38504
Zakoupeno za:

7 489 Kč (roboticky-vysavac.cz)

Typ baterie:

NiMH 14,4 V / 4 100 mAh

Kapacita koše / rozměry (průměr × výška):

1,05 l / 37,5 x 9 cm

Hlučnost:

84,5 dB

Doba nabíjení / výdrž na 1 nabití:

150 min / 65 min

Náklady na celoroční provoz*:

71,04 Kč

Funkce a vybavení: adaptér, omezení volného pohybu (virtuální zeď), madlo na přenášení,
4 způsoby čištění najednou: předvysátí zbylých jemných nečistot, umývání, drhnutí, vysušení.
Hodí se k vytírání dlažby, lina, kamenných a lakovaných dřevěných podlah. Není určen na
koberce, dřevo nebo kámen bez povrchové úpravy. Před vytíráním je nutné podlahy zamést
nebo vysát vysavačem. Do zásobníku se přidává čisticí přísada Scooba Juice nebo ocet.
Zásobník stačí na vytření jedné větší místnosti. Nemá baterii do virtuální zdi. Je hodně hlučný
a úklid není možné načasovat. Nevytře rohy a prostor u zdi (cca 6 cm od zdi nevytírá).
* Roční náklady na spotřebu elektrické energie za nabíjení a režim stand-by při úklidu 3x týdně a průměrné ceně 4,60 Kč/KWh.

12 nej u testovaných robotů
• Celkově nejlépe vysaje místnost iRobot Roomba, nejhůře Cleanmate a ECG.
• Hladké podlahy nejlépe vysaje Iclebo Arte (účinnost 98,73 %), nejhůře Sencor (účinnost
74,51 %).
• Koberec nejlépe vysává LG (96,96 %), nejhůře Philips (62,34 %).
• Rohy a hrany zdí nejlépe zvládne LG a iRobot Roomba, nejhůře Cleanmate.
• Největší sběrnou nádobu má Robzone Roomy (1,12 l), nejmenší Vileda (0,17 l).
• Nejrychleji se dobíjí ECG (102 min), nejpomaleji Goddess (960 min, to je 16 hodin).
• Nejdelší výdrž na jedno nabití má iRobot Roomba (140 min), nejkratší Sencor (40 min).
• Nejméně hlučný je Iclebo Arte (75,2 dB), nejhlučnější Philips (85,7 dB).
• Nejnižší spotřebu při nabíjení má Samsung SR 8840 (15,4 Wh), nejvyšší Goddess (185,6 Wh).
• Největší je ECG (průměr 36,2 cm), nejmenší Sencor (27,2 cm).
• Nejnižší je Philips (5 cm), nejvyšší Robzone (11 cm).
• Nejlevnější provoz má Sencor, roční spotřeba energie vyjde na 23,40 Kč, nejdražší je Goddess,
jeho provoz stojí ročně 224 Kč. V průměru přijde trojí vysávání týdně na 69,40 Kč.

Centrum energetického poradenství PRE
Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1
Po–Pá 10.00–18.00
e-mail: poradce@pre.cz
tel.: 840 550 055
www.energetickyporadce.cz
www.facebook.com/energetickyporadce

