
Nu er den her – den nye iRobot® Roomba® i7+, robotstøvsugeren der lærer dit hjem at 
kende og automatisk tømmer sin støvbeholder 
Med den nye Roomba® i7+ tilfører iRobot hukommelse og håndfri rengøring til den intelligente robotstøvsuger 
med Clean Base™ Ekstern Støvbeholder 
 
Forestil dig en robotstøvsuger, der ikke alene husker og genkender dit hjem og rengør rummene efter navn, men 
som også tømmer sin støvbeholder automatisk. iRobot Corp., som er førende inden for husholdningsrobotter har nu 
lanceret Roomba® i7+ robotstøvsugeren med Clean Base™ Ekstern Støvbeholder. Med Roomba i7+ sættes nye 
standarder inden for intelligens og automatisering af robotstøvsugere med evnen til at hukommelseslære, kortlægge 
og tilpasse sig til hjemmet. Introduktionen af Imprint™ Smart Mapping tillader, at Roomba i7+ husker flere etager / 
hjem og via rumnavngivning kan du planlægge rengøringen præcist efter dine behov enten med stemmestyring eller 
via iRobot HOME App. Når Roomba i7+ robotstøvsugeren er færdig med at rengøre, tømmer den automatisk sin 
støvbeholder i Clean Base™, som kan indeholde op til 30x støvbeholderskidt, hvilket gør det muligt for dig at glemme 
alt om rengøring og vedligeholdelse i flere uger ad gangen. Dette eliminerer samtidigt det beskidte arbejde, der kan 
være i forbindelse med tømning af robottens støvbeholder. 
 
"Med evnen til at hukommelseslære, tilpasse sig og automatisk tømning af støvbeholderen er iRobot Roomba i7+ 
den mest avancerede robotstøvsuger nogensinde, ” sagde Colin Angle, CEO, iRobot. "Denne robot fuldender vores 
oprindelige vision fra dengang, vi påbegyndte rejsen omkring udvikling af robotstøvsugeren, hvilket næsten er 20 år 
siden.”  
 
Kender hele dit hjem og forstår dine kommandoer. 
Med brug af en ny teknologi kan Roomba i7+ rengøre specifikke rum i hjemmet. Ved hjælp af Imprint™ Smart 
Mapping lærer Roomba i7+ hele dit hjem at kende, og giver dig derfor muligheden for at vælge præcis de rum, du 
ønsker, robotstøvsugeren skal rengøre, samt hvornår. Robotten lærer hvert rum at kende – og kan have op til 10 
etager / hjem i sin hukommelse – hvilket betyder, at du kan rengøre dit eget hjem, sommerhuset, dine forældres og 
svigerforældres huse etc., og robotten ved præcis, hvor den er og klarer rengøringen efter dit ønske. iRobots 
patenterede iAdapt® 3.0 Navigation med vSLAM® teknologi hjælper Roomba i7+ til at kunne navigere let og elegant 
rundt i hjemmet, idet den ved, hvor den allerede har gjort rent, og hvor den mangler. Roomba i7+ tilpasser sig 
ydermere til hjemmet, og er der ændringer, finder den hurtigt den bedste måde at klare rengøringen på.  
 
Roomba i7+ fungerer med Alexa™ kompatible enheder og Google Assistant, og er den eneste robotstøvsuger, der via 
stemmestyring1 kan genkende og rengøre specifikke navngivne rum. Du kan f.eks. sige på dansk sige: Hej Google, 
rengør mit køkken, eller på engelsk sige: "Alexa, ask Roomba to clean my kitchen", og Roomba i7+ finder det 
pågældende rum uden problemer og påbegynder rengøringen. Når robotstøvsugeren er færdig med rengøringen 
kører den tilbage til ladestationen, hvor den automatisk tømmer sin støvbeholder via Clean Base™ Ekstern 
Støvbeholder. 
 
Automatisk tømning af støvbeholderen. 
iRobot Roomba® i7+ robotstøvsugeren sætter nye standarder inden for brugervenlighed med dens “first-of-its-kind” 
Clean Base™ eksterne støvbeholder, som sikrer en automatisk tømning af robottens støvbeholder. Den fungerer 
både som ladestation og ekstern støvbeholder og eliminerer “det beskidte arbejde”, idet støv og skidt havner i en 
lukket pose uden mulighed for at trænge ud i rummet. Når posen er fuld, får du en besked fra iRobot HOME app. 
Posen tages ubesværet ud og erstattes med en ny. Posen kan indeholde op til 30x fulde støvbeholdere fra 
robotstøvsugeren, hvilket betyder, at du ikke behøver at tænke på støvsugning eller vedligeholdelse i flere uge ad 
gangen, men bare kan nyde rene gulve.  
 
”Med evnen til automatisk tømning af robottens støvbeholder har iRobot har fundet løsningen på mange 
kundehenvendelser”, sagde Jean-Jacques Blanc, adm. direktør og underdirektør, EMEA, hos iRobot. ”Dette giver 
kunderne en endnu bedre oplevelse, idet de ikke længere kommer i kontakt med snavs og støv i forbindelse med 
tømning af støvbeholderen. Idet den husker hele dit hjem, kan rengøre specifikke rum samt automatisk tømme 
robottens støvbeholder med Clean Base Ekstern Støbeholder efter endt rengøring, eliminerer i7+ bogstaveligt talt 
alle aspekter ved støvsugning – fra start til slut – i flere uger ad gangen.”  
 
 



Kraftig ydeevne, intelligent rengøring. 
iRobot Roomba er, som de eneste robotstøvsugere, udstyrede med to Multi-Surface gummibørster, der effektivt 
samarbejder om den grundige rengøring af alle gulvoverflader2. Roomba i7+ robotstøvsugeren justerer automatisk 
højden på rengøringshovedet for kontinuerligt at kunne være i direkte kontakt med gulvet. Den ene støvopsamler 
løsner skidtet, og den anden løfter det ind i støvbeholderen. I stedet for traditionelle børster som kan bøje og 
dermed kan være ineffektive, er Multi-Surface gummibørsterne fleksible og klarer alt fra små partikler, støv, skidt og 
hår.  
 
Grundet dens lave profil kan den uden problemer rengøre under og omkring møbler samt langs lister. Roomba i7+ er 
udstyret med et High-Efficiency filter, som opsamler op til 99 % af allergenerne fra pollen, mug, støvmider samt 
kæledyrshår.  
 
Med den patenterede Dirt Detect™ Teknologi er Roomba i7+ robotstøvsugeren altid på udkig efter de steder, der 
kræver en ekstra grundig rengøring. Dens sensorer opfanger specielt beskidte steder, som den giver ekstra 
opmærksomhed. Når Roomba i7+ robotstøvsugeren er færdig med rengøringen, kan du i iRobot HOME appen se 
Clean Map™ rapporter3, som viser, hvordan robotten har klaret rengøringen. 
 
Priser og tilgængelighed 
Vejl. udsalgspris: DKK 9.999,-  
Bemærk: iRobot i7+ er i butikkerne d. 15/2 2019. 
 
Om iRobot Corp. 
iRobot, verdens førende brand inden for robotstøvsugere, fremstiller og bygger robotter, som inspirerer mennesker 
til at nå mere i og udenfor hjemmet. iRobot skabte robotstøvsugeren til den private husholdning med introduktionen 
af Roomba robotstøvsugeren. I dag er iRobot en virksomhed, som har solgt mere end 25 millioner 
husholdningsrobotter verden over. iRobots produktlinje, inklusive Roomba og Braava-rengøringsrobotterne, har 
patentbeskyttet teknologi og avancerede rengøringskoncepter, kortlægning og navigation. iRobot arbejder 
kontinuerligt innovativt og tilbyder dig robotter, som passer ind i nutidens og fremtidens Smart Home. For mere 
information om iRobot, gå til www.irobot.com  
 
Link til high-res billeder: http://media.witt.dk:8080/_LRzD-x7rFfG2FR 
 
Link til video: https://youtu.be/bPX526iUA5Q 
 
For mere information om iRobot i7+: www.irobot.com 
 
For yderligere information kontaktes: 
Ida Birgitte Holm 
Product Manager, SDA 
Mail: ibh@witt.dk   
Telefon: +45 23 98 81 30 
 
1 Når sammenkoblet med Alexa™ kompatible enheder eller Google Assistant 
2 Baseret på top-10 salg / juli-december 2017 
3 Clean Map™ Rapporter er kun tilgængelig på iRobot Roomba 900 Serien, i7 samt i7+ robotstøvsugere 
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