
Den kan det, ingen andre kan… 
 

 
 

Som den eneste på markedet, kan iRobot Roomba i7/i7+ rengøre bestemte navngivne zoner via stemmestyring eller iRobot Home-app.  
Så snart snavset opstår, beder du blot Roomba i7/i7+ støvsuge præcis dér. Altid rene gulve – helt uden besvær. 
 
De små husholdningsrobotter er blevet gode – så gode, at det efterhånden er sjældent, vi finder den traditionelle støvsuger frem. 
Robotstøvsugeren iRobot Roomba i7/i7+ er så intelligent, at den ikke ”blot” støvsuger, men i stedet tilpasser rengøringen efter dit liv, dit hjem, 
dine kæledyr, og den er endda opmærksom på de lokale pollental, og anbefaler dig ekstra rengøring i pollensæsonen. Du kan kort sagt 
skræddersy din rengøring 100 % efter dine behov. 
 
Rengør efter navngivne zoner - En helt unik feature fra iRobot 
Med hvad med pludselig opstået snavs? Selvom vi gerne vil være i fuld kontrol, kan uheldet ske – børnene vælter en skål chips, krummer under 
bordet efter morgenmaden eller popcorn foran sofaen efter en hyggelig filmaften… Som den eneste robotstøvsuger på markedet kan iRobots 
premium Roomba-modeller rengøre efter navngivne zoner. Det vil med andre ord sige, at den kan rengøre præcis dér, hvor uheldet sker, og 
umiddelbart efter, det er opstået. Du behøver blot bede Google Assistant om at sende Roomba på opgaven.  
 
Hvordan fungerer det i praksis? 
Via dit Smart Map i iRobot Home-appen kan du angive og navngive specifikke zoner, så som sofa, køkkenbord, lænestol, børnenes skriveborde 
osv. Så ved Roomba præcis, hvor den skal rengøre, når du beder den rengøre under køkkenbordet efter morgenmaden. Den kører ud af 
ladestationen, hen til opgaven, fuldfører arbejdet, og kører automatisk tilbage til ladestationen. Helt uden din indvirken. Meget nemmere 
bliver det da ikke… 
 
Med iRobot får du fuld kontrol og frigiver tid. iRobot – Tid til dig! 
 
Vejl. udsalgspris iRobot Roomba i7: DKK 4.999  
Vejl. udsalgspris iRobot Roomba i7+ med Clean Base: DKK 6.999  
 
Link til highres-billeder: https://we.tl/t-MsTXYTKPed  
 
For yderligere information om iRobot besøg: www.irobot.dk  
 
For yderligere information kontaktes:  
 
Ida Birgitte Holm  
Category Manager, SDA  
Mail: ibh@witt.dk  
Telefon: +45 23 98 81 30 
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