
Farvel rengøring 
Goddag rene gulve
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I løbet af de seneste 30 år har vi 
produceret mere end 30 millioner 
robotter og omdefineret, hvordan 
folk gør rent.  I dag producerer vi 
produkter med ny intelligens, som 
passer problemfrit ind i dit liv, så 
du kan være sikker på, at der tages 
hånd om rengøringen af dit hjem.

ÅRS
erfaring inden for 
robotteknologi og 
-innovation
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Sammenligningsskema for Roomba® robotstøvsuger

Rengør tæpper og hårde gulve

Rengøringsmønster

Køretid

Sugestyrke

Highlights

Se forskellen med iRobot

Navigerer omkring forhindringer og trapper

Clean Base® Ekstern støvbeholder

IDEEL TIL HJEM MED KÆLEDYR

Anti-allergensystem

Tangle-resistant-børster

High Efficiency-filter

RENGØRINGSYDELSE

Arbejder grundigere på snavsede områder

Hjørner og lister

POWERED BY IROBOT GENIUS™

Grundigere rengøring af tæpper

Specialiseret rengøring af hjørner

Opretter forbindelse til Braava jet® m6 Robotgulvmoppe

Smart Home-tilknytning

Opret dine foretrukne rengøringsrutiner

Stemmestyring

Personlige rengøringsforslag

Anbefalinger til sæsonbetinget rengøring

Vælger specifikke rum eller områder, hvor der skal gøres rent

Ser, hvor du har gjort rent

Opretter rengøringszoner og Adgang forbudt-zoner

Vælger specifikke rum eller områder, hvor der skal gøres rent

Tilpassede rengøringsanbefalinger

Opret dine foretrukne rengøringsrutiner

Ydeevne

Powered by iRobot Genius™

*Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Genoplader og 
genoptager rengøringen, 

indtil arbejdet er gjort

40x*

Gør rent i lige linjer

Roomba® 

s9+

Tilpasset styring 
af rengøringen

Robotstøvsuger

Tilpasset styring 
af rengøringen

Tilpasset styring 
af rengøringen

Tilpasset styring 
af rengøringen

Sælges separat

Gør rent i lige linjer

Roomba® 

s9

Genoplader og 
genoptager rengøringen, 

indtil arbejdet er gjort

40x*

Robotstøvsuger

Tilpasset styring 
af rengøringen
Tilpasset styring 
af rengøringen

Tilpasset styring 
af rengøringen

Tilpasset styring 
af rengøringen

Roomba® 

i7+

Genoplader og 
genoptager rengøringen, 

indtil arbejdet er gjort

Gør rent i lige linjer

10x*

Robotstøvsuger

Tilpasset styring 
af rengøringen
Tilpasset styring 
af rengøringen

Tilpasset styring 
af rengøringen

Tilpasset styring 
af rengøringen

Roomba® 

i7

Genoplader og 
genoptager rengøringen, 

indtil arbejdet er gjort

10x*

Sælges separat

Gør rent i lige linjer

Robotstøvsuger

Tilpasset styring 
af rengøringen
Tilpasset styring 
af rengøringen

Tilpasset styring 
af rengøringen

Tilpasset styring 
af rengøringen

Genoplader og 
genoptager rengøringen, 

indtil arbejdet er gjort

Gør rent i lige linjer

10x*

Robotstøvsuger

Roomba® 

980

Genoplader og 
genoptager rengøringen, 

indtil arbejdet er gjort

Gør rent i lige linjer

5x*

Robotstøvsuger

Roomba® 

97X

5x*

Op til 90 
minutter

Reaktiv

Robotstøvsuger

Roomba® 

e5

Reaktiv

Standard

Op til 90 
minutter

Robotstøvsuger

Roomba® 

69X
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Rengøring på 
din måde
Med Imprint® Smart Mapping kan du styre 
hvilke rum, der skal støvsuges hvornår, så 
rengøringen passer til dit liv og dit program. 
Du kan også fortælle din robot, at den skal 
holde sig væk fra bestemte områder eller 
genstande, via de justerbare  
Adgang forbudt-zoner.

Vores grundigste 
rengøring
3-trins rengøringssystemet leverer 
40x sugestyrke* til at opfange støv, snavs 
og dyrehår dybt nede i tæpper, hvilket giver 
dig en grundigere rengøring, uden 
du behøver løfte en finger.

Roomba® s9-robotstøvsuger

Navigation på 
et nyt niveau
Med banebrydende vSLAM™-navigation 
kortlægger s9 dit hjem, så der kan navigeres 
effektivt i lige baner. Hvis batteriet er ved at 
løbe tør for strøm, oplader den sig selv og 
genoptager rengøringen, indtil arbejdet 
er gjort.

* Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Lærer din 
rengøringsrutine
Roomba® s9-robotstøvsugeren lærer 
dine rengøringsrutiner at kende, og kan 
automatisk klare rengøringen uden at 
forstyrre dine planer. Gør den håndfri 
rengøring endnu nemmere, så du kan 
fokusere på alt det andet.

Banebrydende 
design til rengøring af 
vanskelige hjørner
Jo mere arbejde s-serien klarer for dig, jo 
mere tid har du til dig selv. Lad den grundige 
rengøring være op til s-serien med den unikke 
PerfectEdge®-teknologi, der opfanger støv  
og partikler helt ud i de vanskelige hjørner 
i dit hjem. 

Støvsuger straks 
snavs op
Morgenmad på gulvet? Har katten 
væltet en potteplante? Med s-serien kan 
rengøringen målrettes bestemte områder 
i de forskellige rum i dit hjem, for eksempel 
foran sofaen eller under bordet, hvilket 
giver ukompliceret, håndfri rengøring, 
som du kan styre med stemmen**.

** Fungerer med Google Home- og Alexa-aktiverede enheder. Alexa 
og alle relaterede logoer er varemærker af Amazon.com eller dennes 
søsterselskaber. Google er et varemærke af Google LLC.
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Roomba® s9+ robotstøvsuger

Vores grundigste rengøring
3-trins rengøringssystemet leverer 40x sugestyrke* til at opfange støv, snavs og dyrehår dybt nede i 
tæpper, hvilket giver dig en grundigere rengøring, uden du behøver løfte en finger.

Automatisk tømning af robottens støvbeholder
Roomba s9+ tømmer automatisk egen støvhebolder i Clean Base® Ekstern støvbeholder med 
AllergenLock-støvsugerposer, der bruger 4 lags allergenblokerende materiale, som opfanger  
99 % pollen og skimmel.

Støvsuger straks  
snavs op
Morgenmad på gulvet? Har katten væltet en 
potteplante? Med s-serien kan rengøringen 
målrettes bestemte områder i de forskellige 
rum i dit hjem, for eksempel foran sofaen eller 
under bordet, hvilket giver ukompliceret, håndfri 
rengøring, som du kan styre med stemmen**.

Rengøring på  
din måde
Med Imprint® Smart Mapping kan du styre 
hvilke rum, der skal støvsuges hvornår, 
så rengøringen passer til dit liv og dit 
program. Du kan også fortælle din robot, 
at den skal holde sig væk fra bestemte 
områder eller genstande, via de justerbare 
Adgang forbudt-zoner.

*Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Lærer din 
rengøringsrutine
Roomba® s9+ robotstøvsugeren lærer dine 
rengøringsrutiner at kende og kan foreslå 
automatiske tidsplaner, så rengøringen 
passer ind i dit liv. Gør den håndfri 
rengøring endnu nemmere, så du kan 
fokusere på alt det andet.

** Fungerer med Google Home- og Alexa-aktiverede enheder. Alexa 
og alle relaterede logoer er varemærker af Amazon.com eller dennes 
søsterselskaber. Google er et varemærke af Google LLC.
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Navigation på 
et nyt niveau
Med banebrydende vSLAM™-navigation 
kortlægger i7 dit hjem, så der kan navigeres 
effektivt i lige baner. Hvis batteriet er ved at løbe 
tør for strøm, oplader den sig selv og genoptager 
rengøringen, indtil arbejdet er gjort.

Fint støv?  
Større stykker snavs? 
Intet problem
Oplev en omfattende rengøring med 
Dual Multi-Surface gummibørster samt 
10x sugestyrke*, som opfanger støv, snavs 
og dyrehår, uanset hvor det gemmer sig, 
og sidebørsten som klarer detaljerne.

Lærer din 
rengøringsrutine
Lærer dine rengøringsvaner og kommer 
med tilpassede forslag. Den anbefaler 
også det, du ikke selv kommer i tanke om 
– for eksempel ekstra rengøring i pollen- 
eller fældesæsonen.

Støvsuger straks  
snavs op
Morgenmad på gulvet? Har katten væltet en 
potteplante? Med i7 kan rengøringen målrettes 
bestemte områder i de forskellige rum i dit hjem, 
for eksempel foran sofaen eller under bordet, 
hvilket giver ukompliceret, håndfri rengøring, 
som du kan styre med stemmen*.

Roomba® i7-robotstøvsuger

Nyd den fulde kontrol over rengøringen
Med Imprint® Smart Mapping kan du styre hvilke rum, der skal støvsuges hvornår, så rengøringen 
passer til dit liv og dit program. Du kan også fortælle din robot, at den skal holde sig væk fra 
bestemte områder eller genstande, via de justerbare Adgang forbudt-zoner. 

* Fungerer med Google Home- og Alexa-aktiverede enheder.

* Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.
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Roomba® i7+ robotstøvsuger

Rydder op efter dig – og sig selv
Med Clean Base® Ekstern støvbeholder kan i7+ tømme sin ege beholder i op til 60 dage uden din 
indblanding i en AllergenLock-støvsugerpose – det er bare en af måderne, hvorpå i7+ klarer hele 
rengøringen for dig.

Nyd den fulde kontrol over rengøringen
Med Imprint® Smart Mapping kan du styre hvilke rum, der skal støvsuges hvornår, så rengøringen passer 
til dit liv og dit program. Du kan også fortælle din robot, at den skal holde sig væk fra bestemte områder 
eller genstande, via de justerbare Adgang forbudt-zoner.

Lærer din 
rengøringsrutine
Lærer dine rengøringsvaner og kommer med 
tilpassede forslag. Den anbefaler også det, 
du ikke selv kommer i tanke om – for eksempel 
ekstra rengøring i pollen- eller fældesæsonen.

* Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Fint støv?  
Større stykker snavs? 
Intet problem
Oplev en omfattende rengøring med  
Dual Multi-Surface gummibørster samt 
10x sugestyrke*, som opfanger støv, snavs 
og dyrehår, uanset hvor det gemmer sig, 
og sidebørsten som klarer detaljerne.

Støvsuger straks 
snavs op
Morgenmad på gulvet? Har katten væltet en 
potteplante? Med i7+ kan rengøringen målrettes 
bestemte områder i de forskellige rum i dit hjem, 
for eksempel foran sofaen eller under bordet, 
hvilket giver ukompliceret, håndfri rengøring,  
som du kan styre med stemmen*.

* Fungerer med Google Home- og Alexa-aktiverede enheder.
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** Amazon, Echo, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker af Amazon.
com, Inc. eller dennes søsterselskaber. Google Home er et varemærke af 
Google LLC.

Tilpasser rengøringen 
efter dit hjem 
og dit liv
Med banebrydende vSLAM™ -  
navigation kortlægger Roomba® 96X  
robotstøvsugeren dit hjem, så der kan  
navigeres effektivt i lige baner, og kun  
efterlader rene gulve på sin vej. Hvis  
batteriet er ved at løbe tør for strøm,  
oplader den sig selv og genoptager  
rengøringen, indtil arbejdet er gjort.

Fint støv?  
Større stykker snavs? 
Intet problem
Opfanger genstridigt snavs og skidt med 
3-trins rengøringssystemet, som bruger 
Dual Multi-Surface gummibørster, en 
sidebørste til vægge og hjørner samt  
5x ekstra sugestyrke*.

Opfanger og  
fjerner snavs
Dirt Detect™-sensorerne fortæller din robot om 
områderne i dit hjem med størst koncentration 
af snavs, så den kan gøre grundigere rent, og 
hjemmets mest benyttede rum bliver lige så 
rene som resten af huset.

Kompatibel med 
Imprint® Link-teknologi
Nu kan din Roomba® 900-serie 
robotstøvsuger kombineres med Braava 
jet® m6-robotgulvmoppen, så du kan starte 
gulvmopningen automatisk, når støvsugningen 
er klaret.

Robotter, der 
planlægger forud
Vores robotter lærer dine rengøringsrutiner  
at kende og giver dig tilpassede forslag til 
automatisk planlægning af rengøringen eller 
foreslår tidspunkter, hvor dit hjem muligvis trænger 
til hyppigere rengøring – for eksempel i pollen-  
eller fældesæsonen.

Roomba® 900-seriens robotstøvsugere

FPO

* Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Rengøring uden at 
løfte en finger
Fortsæt med det, du er i gang med. Via 
iRobot Home-appen eller stemmestyring 
i Google Assistent eller Alexa skal du blot 
bede din robot om at starte rengøringen – 
indtil jobbet er gjort.
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** Amazon, Echo, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker af Amazon.
com, Inc. eller dennes søsterselskaber. Google Home er et varemærke af 
Google LLC.

†Robotten opfanger snavs ved opsamling

Rengøring uden 
at løfte en finger
Fortsæt med det, du er i gang med. Via 
iRobot® Home-appen eller stemmestyring 
i Google Assistent eller Alexa skal du blot 
bede din robot om at starte rengøringen – 
indtil jobbet er gjort.

Robotter, der 
planlægger forud 
Vores robotter lærer dine rengøringsrutiner 
at kende og giver dig tilpassede forslag til 
automatisk planlægning af rengøringen 
eller foreslår tidspunkter, hvor dit hjem 
muligvis trænger til hyppigere rengøring – 
for eksempel i pollen- eller fældesæsonen.

Fint støv?  
Større stykker snavs? 
Intet problem
Opfanger genstridigt snavs og skidt med 
3-trins rengøringssystemet, som bruger 
Dual Multi-Surface gummibørster, en 
sidebørste til vægge og hjørner samt  
5x ekstra sugestyrke*.

Roomba® e-seriens robotstøvsugere

Opfanger og fjerner snavs
Dirt Detect™-sensorerne fortæller din robot om områderne i dit hjem med størst koncentration 
af snavs, fx gennemgangsrum, og gør dem grundigere rent. Det justerbare rengøringshoved 
tilpasser sig automatisk i højden, så det effektivt kan rengøre tæpper og hårde gulve.

Smartere end dine smarte møbler
Avancerede sensorer gør det muligt for e-serien at navigere under og omkring møbler samt 
langs kanter. Trapperegistrering forhindrer, at robotten falder ned af trappen; tilkobler og 
genoplader automatisk efter rengøringen.

* Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.
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**Robotten opfanger snavs ved opsamling*Amazon, Echo, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker af Amazon.com,
 Inc. eller dennes søsterselskaber. Google Home er et varemærke af Google LLC.

Opfanger og  
fjerner snavs
Dirt Detect™-sensorerne fortæller 
din robot om områderne i dit hjem 
med størst koncentration af snavs, 
fx gennemgangsrum, og gør dem 
grundigere rent. Det justerbare 
rengøringshoved tilpasser sig automatisk 
i højden, så det effektivt kan rengøre 
tæpper og hårde gulve.

Robotter, der 
planlægger forud 
Vores robotter lærer dine rengøringsrutiner 
at kende og giver dig tilpassede forslag til 
automatisk planlægning af rengøringen 
eller foreslår tidspunkter, hvor dit hjem 
muligvis trænger til hyppigere rengøring – 
for eksempel i pollen- eller fældesæsonen.

Smartere end dine 
smarte møbler
Avancerede sensorer gør det muligt 
for e-serien at navigere under og 
omkring møbler samt langs kanter. 
Trapperegistrering forhindrer, at robotten 
falder ned af trappen; tilkobler og 
genoplader automatisk efter rengøringen.

Roomba® 600-seriens robotstøvsugere

Gennemtænkt rengøring af dit hjem
3-trins rengøringssystemet bruger Dual Multi-Surface børster, en specialdesignet sidebørste og et 
vakuum til at opfange alt fra små støvpartiker til store stykker snavs på dine tæpper og hårde gulve.

Rengøring uden  
at løfte en finger
Brug Alexa- eller Google Assistent-
stemmekommandoer til at styre rengøringen. 
Brug iRobot® Home-appen til at planlægge  
og overvåge rengøringssessioner.
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Vælger specifikke rum eller områder, hvor der skal gøres rent

Tilpassede rengøringsanbefalinger

Opret dine foretrukne rengøringsrutiner

Powered by iRobot Genius™

Ideelle rengøringsområder

Justerbart sprayniveau

Rengøringsfunktioner

Præcisionsjetspray

Highlights

Se forskellen med iRobot

Vasker gulvet i et frem og tilbage-mønster, præcis som du selv ville gøre

Maximized-Edge-design

Genoplader og genoptager gulvvasken

VASKEYDELSE

Kan bruges med Braava jet   Rengøringsmiddel® 

Kan bruges med klude til engangsbrug og vaskbare klude

POWERED BY IROBOT GENIUS™

Fejer

Vasker

Smart Home-tilknytning

Opret foretrukne rutiner for gulvvask

Stemmestyring

Personlige rengøringsforslag

Anbefalinger til sæsonbetinget gulvvask

Vælger specifikke rum eller områder, hvor der skal vaskes gulv

Ser, hvor du har vasket gulv

Ideelt til behandlede hårde gulve

Vibrerende rengøringshoved

Opretter rengøringszoner og Adgang forbudt-zoner

Opretter forbindelse til Roomba® Robotstøvsuger

Ydeevne

Køkkener og badeværelser

Gulvvask, gulvmopning og fejning

Braava jet® 250
Robotgulvmoppe

Gulvvask og fejning

Tilpasset styring af gulvvask

Tilpasset styring af gulvvask

Tilpasset styring af gulvvask

Tilpasset styring af gulvvask

Braava jet® m6
Robotgulvmoppe

Til flere rum og store gulvoverflader

Sammenligningsskema for Braava®-robotgulvmopper
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Lærer din 
gulvvaskrutine
Lærer dine rengøringsvaner og kommer  
med tilpassede forslag. Den anbefaler  
også det, du ikke selv kommer i tanke om – 
for eksempel ekstra gulvvask i pollen-  
eller fældningssæsonen.

Rengøring i jetfart
Braava jet® m6-robotgulvmoppen med 
præcisionsjetspray hjælper med at klare 
genstridigt snavs, skidt* samt køkkenfedt 
og er ideel til adskillige rum og  
store gulvoverflader.

Gulvvask, som passer 
problemfrit ind i dit liv
Er der spildt kaffe på gulvet? Har hunden slæbt 
mudder med ind? Med m6 kan rengøringen 
målrettes bestemte områder i de forskellige 
rum i dit hjem, for eksempel foran sofaen eller 
under bordet, hvilket giver ukompliceret, håndfri 
gulvvask, som du kan styre med stemmen*.

Nyd den fulde kontrol 
over gulvvasken
Vasker gulv efter dit skema, præcis hvor du 
ønsker det, og fuldstændig som du selv ville have 
gjort det. Med Imprint® Smart Mapping kan du 
fortælle m6, præcis hvor den skal vaske gulv og 
hvornår, mens de tilpasningsvenlige Adgang 
forbudt-zoner gør det muligt for dig at angive 
områder, der skal undgås.

Braava jet® m-seriens robotgulvmopper

* Testet i tilstanden SPOT-rengøring.

Vaskbare gulvklude
De vaskbare rengøringsklude til gulvvask er 
udstyrede med en absorberende overflade,  
som klarer genstridigt snavs* og køkkenfedt.

Fejning
Rengøringsklude til fejning bruger statisk 
elektricitet til at opfange støv, snavs og dyrehår.

Vaskbare rengøringsklude 
til fejning
Vaskbare rengøringsklude til fejning bruger mikrofibre 
til at opsamle støv, snavs og hår fra kæledyr. 

Gulvvask
Rengøringskludene til gulvvask er 
udstyrede med en absorberende 
overflade, som klarer genstridigt  
snavs* og køkkenfedt.

*Testet i tilstanden SPOT-rengøring.

* Fungerer med Google Home- og Alexa-aktiverede enheder. Alexa 
og alle relaterede logoer er varemærker af Amazon.com eller dennes 
søsterselskaber. Google er et varemærke af Google LLC.



24 25

Rengør svært 
tilgængelige områder
Den kompakte størrelse, Maximized Edge-
designet og den effektive navigation gør, at 
Braava jet®-robotgulvmoppen kan gøre gulvene 
grundigt rene selv på svært tilgængelige 
områder, herunder i hjørner og under møbler.

Rengør automatisk  
efter dine behov
Det vibrerende rengøringshoved og Braava jet® 
klude klarer snavs og pletter*. Påsæt en  
Braava jet® rengøringsklud, og tryk på CLEAN. 
Braava jet® vælger automatisk den rette 
rengøringsindstilling på baggrund af kludtypen. 
Vælg mellem klude til gulvvask, gulvmopning  
eller fejning.

Den målrettede  
spray klarer snavs  
og pletter*
Præcisionsjetsprayen** opløser snavs og pletter 
på mindre områder, f.eks. i køkkenet eller på 
badeværelset.* Braava jet®-robotgulvmoppen 
søger efter forhindringer på sin vej, inden  
den sprayer, for at beskytte møbler, tæpper  
og vægge.

Braava jet® 200-seriens robotgulvmopper

*Testet ved gulvvask af indtørret kaffe og sodavand.
** Præcisionsjetsprayen bruges kun under gulvvask og gulvmopning.

* Testet ved gulvvask af indtørret kaffe og sodavand.

Braava jet® rengøringssystem
Braava jet®-robotten vælger automatisk den rette rengøringsmåde på baggrund  
af kludtypen. Vælg mellem klude til gulvvask, gulvmopning eller fejning.

Braava jet®-rengøringsklud  
til gulvvask
Klarer snavs og pletter med et vandaktiveret 
rengøringsmiddel, som giver en frisk, ren duft.

Braava jet®-rengøringsklud  
til gulvmopning
Forsigtig rengøring af hverdagens støv og snavs med et 
vandaktiveret rengøringsmiddel, som giver en frisk, ren duft.

Braava jet®-rengøringsklud  
til fejning
Indfang og opsaml støv, snavs og hår fra kæledyr.

Ideel til behandlede hårde gulve
Designet til at vaske og feje overfladebehandlede hårde gulve, herunder parket, fliser og sten.
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