
iRobot introducerer verdens mest avancerede 2-i-1-robotstøvsuger 
og -gulvmoppe med intelligent iRobot OS 5.0 operativsystem 
 

 
 

Den første sande håndfri 2-i-1 med en moppe, der løfter sig helt væk fra gulvtæppet. Roomba Combo™ 
j7+ støvsuger og mopper samtidigt uden risiko for våde uheld.  

 
Med iRobot OS 5.0 undgår j7-serien endnu flere genstande, rengør endnu flere målrettede områder og 

giver endnu større stemme- og personaliseringskontrol. 
 

Danmark, 27 september 2022 – iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT), førende inden for husholdningsrobotter, introducerer 
i dag Roomba Combo™ j7+, verdens mest avancerede robotstøvsuger og -gulvmoppe – udstyret med det intelligente 
iRobot OS 5.0 operativsystem. Designet til det travle hjem (bestående af måtter, tæpper og hårde gulve), og til dem 
der ønsker en robotstøvsuger, der også kan moppe. Roomba Combo j7+ støvsuger og mopper i et enkelt 
rengøringsjob, hvilket sparer tid og holder gulvene friske og rene. Dette er muligt takket være moppen, der løfter sig 
til toppen af robotten, når den registrerer måtter og tæpper - den første 2-i-1 af sin art – og som derved forhindrer 
våde uheld. iRobot OS 5.0 introducerer nye funktioner og digitale oplevelser, der forbedrer såvel intelligens og 
personalisering på tværs af iRobots Wi-Fi-forbundne husholdningsrobotter. Derudover tilbydes endnu mere 
gennemtænkte opdateringer til kæledyrsejere, travle familier og til dem, der leder efter mere kontrol over, hvordan 
robotterne gør rent. 
 
”iRobot OS leverer den intelligens, der driver vores robotter. Det giver liv til velovervejede og intelligente 
husholdningsrobotter, der respekterer, forbinder og forstår brugerens hjem og livsstil, samt hjælper vores robotter 
med at blive en værdsat og betroet del af hjemmet,” sagde Colin Angle, bestyrelsesformand og administrerende 
direktør for iRobot. "Roomba Combo j7+ kombinerer perfekt iRobot OS-intelligens med et elegant design for at give 
kunderne en støvsuger- og moppeløsning som ingen anden. Den holder måtter, tæpper og hårde gulve rene og friske 
hver dag, så kunderne har tid til andre og sjovere gøremål. Roomba, der i år kan fejre sin 20-års fødselsdag, kommer 
med endnu en gave i form af iRobot OS, der sikrer større intelligens, og lader kundernes eksisterende robotter gøre 
rent på nye måder." 
 
 
 



Verdens mest avancerede robotstøvsuger og -gulvmoppe – Roomba Combo j7+ 
“Indtil nu har mange 2-i-1-robotstøvsugere og -gulvmopper givet en dårlig brugeroplevelse, enten fordi de krævede 
en separat, tidskrævende opsætning eller lavede våde uheld ved ikke at løfte moppen tilstrækkeligt højt for at undgå 
måtter og tæpper. Roomba Combo j7+ løser begge disse udfordringer,” sagde Keith Hartsfield, produktionschef hos 
iRobot. "Og takket være iRobot OS bliver din Roomba Combo j7+ smartere med tiden, fordi den automatisk vil 
downloade nye funktioner, hver gang vi frigiver dem. Så når nye forbedringer udvikles, får din robot dem også. Det 
er næsten ren magi." 
 
I modsætning til andre 2-i-1-modeller støvsuger Roomba Combo j7+ først måtter/tæpper og støvsuger samt mopper 
derefter hårde gulve samtidigt, hvilket sparer dig tid ved at rengøre hele området i et enkelt job. Ved hjælp af 
avancerede sensorer er robotten i stand til at registrere forskellige gulvtyper. Når Roomba Combo j7+ nærmer sig 
måtter og tæpper, løfter dens fuldt udtrækkelige moppearme den våde moppeklud til toppen af robotten – på 
samme måde som en cabriolet hæver sit tag – og forhindrer derved våde uheld. 
 
Takket være iRobot OS og robottens PrecisionVision-navigationssystem behøver du ikke bekymre dig om at rydde 
op, inden rengøringen igangsættes. Roomba Combo j7+ genkender mere end 80 almindelige genstande1, hvilket gør 
den i stand til at rengøre mere specifikke områder på kommando, såsom omkring kattebakken, toiletkummen, 
opvaskemaskinen etc. Det giver også robotten mulighed for at opdage og undgå forhindringer som ledninger, tøj, 
sko, sokker, rygsække, kæledyrenes mad- og vandskåle, legetøj samt efterladenskaber i fast form. For at gøre 
rengøringen endnu nemmere kan du parre robotten med din stemmeassistent og blot fortælle den, at den skal 
rengøre bestemte rum eller omkring bestemte genstande i dit hjem, og den gør straks, hvad du beder den om2. 
Roomba Combo j7+ forstår cirka 600 stemmekommandoer, mere end nogen anden 2-i-1-robot. Du kan tilpasse 
Roomba Combo j7+ robottens rengøringsjob i iRobot Home-appen ved at vælge, hvilke rum der skal støvsuges og 
moppes eller kun støvsuges, samt justere væskemængden, du ønsker, moppen skal bruge. 
 
Den eneste 2-i-1 med en moppe, der løfter sig højere og holder gulvtæppet tørt 
Andre 2-i-1-robotter løfter kun moppen et par millimeter – hvis overhovedet – og det kan efterlade våde uheld på 
måtter og tæpper. Roomba Combo j7+ er den eneste 2-i-1 med en moppe, der løfter sig til toppen af robotten, helt 
væk fra måtter og tæpper. To solide og fuldt udtrækkelige metalmoppearme hæver moppen, når robotten 
registrerer måtter og tæpper, hvilket forhindrer uønskede våde uheld. 
 
Den første sande håndfri robotstøvsuger og -gulvmoppe 
Det er nemt at bruge Roomba Combo j7+. Robotten registrer, når der monteres en moppeklud og tanken er fuld – og 
går derefter automatisk i moppetilstand. Andre 2-i-1-robotter har en moppe, som du selv skal montere manuelt 
efter endt støvsugning, hvilket tilføjer ekstra arbejde og tid. Med Roomba Combo j7+ er moppearmen allerede 
fastgjort og klar til brug. Derudover er den udstyret med Clean Base® – Ekstern støvholder, som sørger for en 
automatisk tømning af robottens støvbeholder. Herved kan du glemme alt om støvsugning i flere måneder ad 
gangen. Med Clean Base opsamles snavset i en lukket støvsugerpose, der kan indeholde snavs og skidt fra op til 60 
dages støvsugning.  
 
iRobot OS 5.0 Home Intelligence – Rengør hvor du vil, når du vil 
iRobot OS leverer en førsteklasses og brugervenlig oplevelse for alle - inklusive kæledyrsejere, travle familier og 
enhver, der leder efter større kontrol over rengøringen. Som en del af iRobots fortsatte udvikling af iRobot OS 
introducerer virksomheden nye funktioner og velovervejede digitale oplevelser, der forbedrer intelligens, 
personalisering og kontrol over alle Wi-Fi-forbundne Roomba robotstøvsugere og Braava jet™ robotmopper3. Den 
udvidede genkendelse af genstande giver muligheden for endnu mere rengøring på kommando, intelligent 
navigation på alle husets etager samt et fortsat fokus på at levere flere kæledyrsfunktioner end nogen anden robot3. 
 
• Rengøring af flere specifikke områder på kommando - iRobot OS udvides med nye Clean Zone-anbefalinger. Ud 

over tidligere annoncerede genstande som sofaer, borde, skænke og juletræer, kan Roomba robotstøvsugere 
med Imprint® Smart Mapping og Braava jet m6 robotgulvmoppen nu automatisk registrere og proaktivt anbefale 
Clean Zones omkring opvaskemaskiner, toiletter, ovne/komfurer, kattebakker samt mad- og vandskåle3. Du kan 
ydermere tilpasse dit Smart Map ved at udpege dine egne præcise Clean Zones. Via Alexa eller Google Assistant-
aktiverede enheder kan du med din stemme bede din robot om at rengøre disse områder, ved fx. at sige: “Hey 
Google, bed Braava jet m6 moppe rundt på toilettet2." 
 



• Undgår flere af de genstande du ønsker, den skal undgå - Roomba j-seriens robotstøvsugere kan registrere og 
undgå endnu flere forhindringer end før, hvilket giver dig en større ro i sindet om, at arbejdet bliver udført. 
Roomba j-seriens robotter vil nu genkende og undgå kæledyrslegetøj, mad- og vandskåle, kattebakker og 
rygsække, foruden tidligere understøttede genstande som sko, sokker, ledninger, hovedtelefoner, tøj, 
håndklæder og efterladenskaber fra kæledyr i fast form. 
 

• Spring et værelse over - Ting går ikke altid som planlagt, ej heller din rengøringsrutine. Derfor kan du nu springe 
et værelse over under et igangværende rengøringsjob for at undgå uønskede afbrydelser. Hvis du trykker på 
”Spring over”-knappen i iRobot Home-appen eller afgiver en stemmekommando, springer du det værelse eller 
den zone over, som robotten i øjeblikket er i gang med. Robotten kører så til det næste værelse eller område, så 
du kan fortsætte din dag uafbrudt. 
 

• Endnu flere Siri-genveje - iOS-brugere kan nu oprette Siri-genveje til direkte værelsesrengøring og gemte 
"favoritter" fra iRobot Home-appen. Nu kan du bruge din stemme til at bede Siri om at rengøre områder som 
stuen eller spisestuen. Via en stemmekommando kan du ydermere starte et rengøringsjob fra dine gemte 
favoritter i iRobot Home-appen. Du kan fx sige: "Hej Siri, gør rent efter aftensmaden", og din Roomba eller 
Braava jet m6 rengør de værelser, du har udpeget som favorit. 

 
iRobots kundedata-, privatlivs- og sikkerhedsforpligtelse 
iRobot-produkter og iRobot OS understøttes af virksomhedens forpligtelse til dit privatliv og datasikkerhed. Alle data 
holdes sikre fra start til slut og inkorporerer flere beskyttelseslag omkring virksomhedens robotter, cloud- og app-
tjenester. iRobot behandler kundedata med de højeste standarder inden for privatlivsbeskyttelse og har til det 
formål opnået det globalt anerkendte TRUSTe Certified Privacy Seal. Du kan til enhver tid opdatere dine indstillinger i 
appen, hvilket giver dig muligheden for at bestemme, hvilke oplysninger iRobot kan få adgang til. iRobot sælger ikke 
og kommer ikke til at sælge kundedata. 
 
"Hos iRobot er beskyttelse af kundedata og privatliv af højeste prioritet, når vi udforsker muligheder inden for 
husholdningsrobotter og hjemmets fremtid," sagde Colin Angle. "Vi ved, at kunderne byder os velkommen i deres 
hjem, fordi de stoler på, at vores produkter vil hjælpe dem med at gøre mere, og at vi vil respektere deres 
oplysninger. Den tillid tager vi alvorligt.” 
 
iRobot er også den første forbrugerrobotvirksomhed, der opnår TÜV SÜD Cyber Security Mark for Roomba j7/j7+ 
robotstøvsugerne. iRobot forfølger i øjeblikket samme niveau af certificering for Roomba Combo j7/j7+ 
robotstøvsuger og -gulvmoppe. 
 
Priser og tilgængelighed 
 
• Vejledende udsalgspris: Roomba Combo j7: DKK 5.999,-  
• Vejledende udsalgspris Roomba Combo j7+ (med Clean Base®): DKK 7.499,-  
 
Roomba Combo j7 og j7+ er tilgængelig primo oktober 2022.  
 
-- 
 
Link til highres. billeder: https://we.tl/t-YqlAp0P8Vl  
Link til YouTube-video: https://youtu.be/JloMcj1qwOE  
 
Følg iRobot på:  
Facebook   
Instagram 
 
Følg iRobot CEO Colin Angle på Twitter og LinkedIn.  
 
-- 
 
 
 

https://we.tl/t-YqlAp0P8Vl
https://youtu.be/JloMcj1qwOE
https://www.facebook.com/iRobot
https://www.instagram.com/irobot_dk/
https://twitter.com/colinangle
http://www.linkedin.com/in/colinangle


For yderligere information kontaktes:  
 
Witt PR-afdeling 
Mail: presse@witt.dk  
 
-- 
 
1Robotadfærd afhænger af model. 
2Fungerer med Alexa, Google Assistant aktiverede enheder og Siri. Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com eller 
dets datterselskaber. Google er et varemærke tilhørende Google LLC. Siri er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og 
andre lande og regioner. 
3Visse digitale funktioner i iRobot OS fungerer kun med Imprint® Smart Mapping-robotter, såsom Roomba i-seriens, Roomba s-seriens samt 
Roomba j-seriens robotstøvsugere og Braava jet m6-robotgulvmopper. Timing og tilgængelighed af iRobot OS-funktioner kan variere afhængig 
af model. 
 
-- 
 
Om iRobot Corp.  
iRobot er en global forbrugerrobotvirksomhed, der designer og bygger intelligente robotter og hjemmeinnovationer, 
der gør livet bedre. iRobot® skabte kategorien af husholdningsrobotter med introduktionen af Roomba 
robotstøvsugeren i 2002. I dag er iRobot® en virksomhed, som har solgt millioner af husholdningsrobotter verden 
over. iRobots produktlinje, herunder Roomba® robotstøvsugerne og Braava® robotgulvmopperne er udstyrede med 
teknologier og avancerede koncepter inden for rengøring, kortlægning og navigation. iRobots® ingeniører bygger 
robotter, der gør hjemmet lettere at vedligeholde samt skaber et sundere indeklima. For mere information om 
iRobot®, besøg venligst www.irobot.dk 
 
Om Witt 
Witt A/S er Nordens stærkeste brandhouse. Vi repræsenterer og har agentur for en lang række internationale 
brands, men udvikler og distribuerer også produkter under eget navn. Fælles for vores mange forskelligartede 
brands er, at de udvikler eksklusive produkter og apparater til hjemmet med fokus på godt design. Hos Witt A/S er 
der altid flere bolde i luften, og virksomheden er drevet af nysgerrighed overfor hvilke nye, spændende produkter, 
der findes derude til vores kunder – og i sidste ende slutbrugeren. Vi er lokalt forankret i Gødstrup ved Herning, men 
har et internationalt udsyn med salg i hele Norden, Storbritannien, Irland og Benelux. 
 
Til iRobot-investorer 
Visse udsagn i denne pressemeddelelse, som ikke er baserede på historisk information, er fremadrettede udsagn, 
der afgives i henhold til ”safe habour” provisions i loven ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995.” Denne 
pressemeddelelse indeholder udtrykkelige eller underforståede fremadrettede udsagn vedrørende iRobot 
Corporations forventninger til nye produkt-features, herunder features som øger produktets ydeevne over tid. Disse 
udsagn er hverken løfter eller garantier, men er underlagt en række risici og usikkerheder, hvoraf mange er uden for 
vores kontrol, hvilket kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er overvejet i disse 
fremadrettede udsagn. Eksisterende og potentielle investorer advares om ikke at lægge unødvendig tillid til disse 
fremadrettede udsagn, der kun taler fra datoen herfor. iRobot påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller 
revidere oplysningerne i denne pressemeddelelse, hvad enten det er som et resultat af ny information, fremtidige 
begivenheder eller omstændigheder eller andre omstændigheder. For yderligere videregivelse af disse og andre 
risici, som iRobot står overfor, se videregivelsen indeholdt i vores offentlige arkiver hos Securities and Exchange 
Commission inklusive, uden begrænsning, vores seneste årsrapport på formular 10-K. 
 

https://urldefense.com/v3/__http:/amazon.com/__;!!LUQzY6E!7kS5EL-z8BDBNCUIK2x13r6C66qy6VdBkK6-vTBcHNu0-CSgpMzQgyK30psVGFzp$
http://www.irobot.dk/

