
INDEGO S+ 



Indego samodejno poskrbi za nego 
trate in se izogne košnji v dežju in pri 
visokih temperaturah

SmartMowing

Indego S+ 350/400
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Indego: z vsakim letom boljše funkcije

Opomba: vse funkcije na tem diapozitivu bodo na voljo tudi na kosilnici Indego 350/400 Connect s prenosom na daljavo, 
medtem ko bo v Indego S+ ta programska oprema že predhodno vgrajena.

Uporabljaj svoj Indego na do 3 vrtovih 
s skupno površino do 400 m² 

MultiArea

Prva robotska kosilnica na trgu, ki jo 
je mogoče upravljati z glasom prek
Amazonove Alexe.

Glasovno upravljanje

Popolnoma nov dizajn aplikacije: 
hitrejša in učinkovitejša uporaba

Nova aplikacija

Nova temnozelena Boscheva barva in 
siv Boschev logotip za bolj prefinjen 
videz.

Novi slog

Košnja specifične površine 2x2 m ali
3x3 m z namestitvijo postaje in klikom 
na ustrezno nastavitev v vmesniku

SpotMow

Indego 350/400 Connect

Vsi modeli 2. gen.Vsi modeli 2. gen.

Samo modeli C(onnect)

2018 2019

Indego 350/400 Connect Indego S+

Samo modeli C(onnect)

Samo modeli C(onnect)

Samo modeli C(onnect)
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Druge izboljšave

Prenovljeno pakiranje s prikazom novih funkcij, s 
katerim bodo modeli Connect na polici zares 
izstopali

Novo pakiranje

Indego S+ 400 ima novo temnozeleno ohišje s 
sivim logotipom Bosch, za lažje razlikovanje od 
modelov brez povezljivosti.

Nov slog
Samo pri modelu Indego S+

Nov dizajn gumiranih koles z zarezami za še večjo 
stabilnost pri košnji na klancu.

Izboljšana kolesa

Samo pri modelu Indego S+

Samo pri modelu Indego S+
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MultiArea Predogled

Do 3 polnilne 
postaje

250 m2

Skupna površina 
zelenic do 400m2
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SpotMow (2x2 m in 3x3 m)

84 % vrtov ima ovire, pod 
katerimi je treba kositi

Na voljo samo pri konkurenčnih 
modelih visokega cenovnega 
razreda (1500 m2+ )

Modeli Husqvarna: 1500, 2200, 
3200, 4000 in 5000 m² 
(MPC: 1.999 €–4.199 €)

Modeli Honda: 1500, 3000 in
4000 m² 
(MPC: 2.299 €– 2.999 €)

Uporabniški 
vmesnik  
SpotMow
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Nova aplikacija
RelevancaTehnologija in rešitve

Upravljanje robotske 
kosilnice na daljavo, 
kjerkoli si.

Dizajn, prilagojen 
posamičnemu 
operacijskemu sistemu, 
to še poenostavi.

34.000 
uporabnikov ima v 
lasti modele Connect, 
uporaba naše aplikacije 
pa bo tako samo še 
rasla

Indego Connect: ustvarjamo aplikacijo, prilagojeno 
operacijskemu sistemu mobilne naprave: 

‧ Uporabnik se že pri prvi uporabi aplikacije
znajde in mu je „domača“, saj je posebej 
prilagojena za operacijski sistem iOS in za 
Android

‧ Aplikacija uporablja vse poteze, specifične za 
določeno napravo, zato je njena uporaba 
hitrejša in učinkovitejša

‧ Jasno oblikovan in pregleden uporabniški 
vmesnik, ki ga uporabnik pri premium izdelku 
tudi pričakuje

SOL: 
Jan 2019
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SmartMowing

Indego S+ vključuje novo, izboljšano različico funkcije za pametno košenje 
SmartMow z naslednjimi prednostmi:

‧ Indego ima večjo avtonomijo, saj uporabnik lahko izbere možnost
SmartMow, pri kateri Indego samodejno poskrbi za termin košnje

‧ Indego preverja najnovejšo vremensko napoved, da se izogne izogne dežju 
in ekstremnim temperaturam ter kosi le pri optimalnih pogojih

‧ Kosilnici Indego lahko prepustiš vse delo in si tako zagotoviš vedno popolno 
trato.

Predogled

Ključne prednosti



Modeli kosilnic Indego Connected
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Indego: Prva robotska kosilnica z glasovnim upravljanjem
Prednosti: Primeri treh najpogostejših 
uporab1), ki jih preprosto sporočite z glasovnim 
upravljanjem:
Alexa, naj Indego začne s košnjo
Alexa, naj se Indego ustavi
Alexa, naj se Indego vrne v garažo Povezljivost s sistemom Alexa je na voljo tako za obstoječe, 

kot tudi za nove kosilnice Indego preko brezplačne 
posodobitve programske opreme. Tvoj Indego se izbojlšuje
s časom, saj bodo zanj na voljo prihodnje posodobitve.

Brezplačna posodobitev programske opreme 

+



Indego features
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Feature summary
Kataloška št. MPC MultiArea SpotMow Nova 

aplikacija
SmartMowing Glasovno 

upravljanje
Kako?

Modeli brez povezljivosti

Indego 350/ 400
nepovezljiv

06008B00** €889.99/899.99 Posodobitev 
prek USB

Modeli s povezljivostjo (Connect)

Indego 1. generacije
Connect

- - Posodobitev 
na daljavo

Indego 350/ 400
Connect

061599260U/
061599260R

€1089.99/1099.99 Posodobitev 
na daljavo

Indego S+ 350/400 06008B01** €1089.99/1099.99
Izdelava z 
vgrajeno 

programsko 
opremo

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓
✓

✓ ✓

✓
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