
Få nye, fede features til din iRobot Roomba og Braava gratis 
 

 
 

Gør rengøringen endnu nemmere, og nyd godt af nye lækre digitale features på dine Roomba-, og Braava-modeller. Med iRobot Genius-
softwareopdateringen ved robotten bl.a. hvornår, du forlader hjemmet, og klarer derved rengøringen for dig. Nemt og ubesværet... 
 
I august 2020 lancerede iRobot sin helt nye Home-app, baseret på den intelligente webplatform  iRobot Genius™ Home Intelligence. Med 
iRobot Genius, også kaldet “Hjernen bag rengøringen”, får du adgang til en lang række lækre digitale features, som sætter dig, dit hjem og dine 
behov i fokus. De WiFi-tilsluttede robotter tilbyder dig nu personlige rengøringsforslag, baseret ud fra dit liv og dit hjem, og kommer ydermere 
med forslag til ekstra rengøring i pollensæsonen, samt når dine kæledyr fælder ekstra meget. 
 
iRobot har netop frigivet sin seneste softwareopdatering, som giver dig endnu større kontrol over hvor, hvornår og hvordan, dine robotter skal 
klare rengøringen. Alt sammen for at hjælpe dig til en lettere hverdag, hvor du ikke længere behøver at tænke på støvsugning eller 
gulvmopning. 
 
Den nye opdatering giver dig bl.a. følgende nye fordele: 
 
• Rengør, mens jeg er ude – Robotten tilpasser sig til dit liv, og ved via 

placeringen af din mobiltelefon, hvornår du forlader hjemmet. Den 
igangsætter automatisk rengøring, så snart du er ude ad døren. Er den ikke 
færdig, inden du kommer hjem, stopper den helt automatisk. På den måde 
bliver du aldrig forstyrret, men kan istedet nyde godt at rene gulve.  

• Anslået rengøringstid – Er du i tidsnød, eller har du glemt at sætte 
robotstøvsugeren igang i god tid, inden dine gæster kommer? Intet problem – 
via appen kan du se, hvor lang tid det tager at støvsuge de rum, du har behov 
for. Tilgæmngelig på iRobot Smart Mapping-robotter.  

• Tidsbegrænset rengøring – Har en robot uden Smart Mapping – er der også 
godt nyt til dig. Med funktionen: “Tidsbegrænset rengøring” kan du sætte 
robotten igang med at støvsuge i forudindstillet tidsinterval på 15 – 30 – 45 
min, hvorefter robotten automatisk returnerer til ladestationen. Herved kan 
du klare en tidsbegrænset støvsugning efter behov.  

• Braava jet m6 – Via iRobot Home-appen på dit Smart Map kan du angive høje 
dørtrin og samtidigt tillade, at Braava jet m6 skal forsøge køre over dem uden 
at sætte sig fast. Herved opnår du en komplet rengøring uden nogle 
forstyrrelser for dig. 
 

Kom hjem til rene gulve HVER DAG – helt uden forstyrrelser eller indblanding fra dig... iRobot – Tid til dig... 
 
Link til highres-billeder: https://we.tl/t-P4u0pI7jSO  
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 

Se videoen og nyd livet… 
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