iRobot vinder eftertragtede design- og produktpriser i 2020: Red Dot
”Best of the Best”, iF DESIGN AWARD, CES Innovations Award Honoree

Med mere end 30 års erfaring inden for robotteknologi og 1.500 patenter på verdensplan skubber iRobot
stadig grænserne inden for innovation, og lancerer nogle af verdens mest intelligente og avancerede
husholdningsrobotter. iRobot har nu solgt mere end 30 millioner husholdningsrobotter på verdensplan,
hvor nyeste skud på stammen – robotstøvsugeren Roomba s9+ og robotgulvmoppen Braava jet m6 - på
intelligent og automatisk vis samarbejder og sørger for, at dine gulve først bliver støvsuget og derefter
vasket. Denne banebrydende teknologi, det sofistikerede design samt Smart Home-integrationen har ført til
en række eftertragtede internationale design- og produktpriser i 2020.
iRobot Roomba s9+ samt Braava jet m6 vinder af Red Dot “Best of the Best” 2020
Både iRobot Roomba s9+ robotstøvsuger med Clean Base™ Ekstern støvbeholder og iRoobt Braava jet m6
robotgulvmoppe har vundet den prestigefyldte Red Dot ”Best of the Best” i kategorien Produktdesign 2020.
“Best of the Best” uddeles af Red Dot til de produkter, der særligt udmærker sig. Prisen symboliserer et
avanceret design og går til de bedste produkter i kategorien.
Red Dot Award / Produktdesign er en af verdens største designkonkurrencer. I 2020 deltog designere og
producenter fra mere end 60 lande med mere end 6.500 produkter i konkurrencen. Men kun 1,5 % af de
tilmeldte produkter, vandt en Red Dot: Best of the Best. Den internationale jury består af 40 erfarne
eksperter med forskellige fagkompetencer, som i mere end 60 år har mødtes én gang årligt for at udvælge
årets bedste design. Under den afgørende proces, som spænder over flere dage, afprøver de produkterne,
diskuterer dem og når til slut en velbegrundet beslutning vedrørende designkvaliteten på de tilmeldte
produkter. Tro mod mottoet "På jagt efter godt design og innovation" fokuserer deres vurdering på
kriterier som niveauet for innovation, funktionalitet, overall kvalitet, lang levetid og ergonomi.
I 2019 vandt iRobot Roomba i7+ den eksklusive Red Dot “Best of the Best” Award.
For yderligere informationer om Red Dot: https://www.red-dot.org/.

iF DESIGN AWARD 2020
iRobot Roomba s9+ vandt ydermere IF DESIGN AWARD 2020. I mere end 60 år har iF DESIGN AWARD været
anerkendt som toneangivende for exceptionelt design. IF-mærket er kendt verden over for fremragende
design, og iF DESIGN AWARD er en af de mest eftertragtede designpriser i verden.
Roomba s9+ robotstøvsugeren overbeviste de 78 jurymedlemmer, bestående af eksperter fra hele verden,
med sit unikke rengøringssystem, PerfectEdge™-teknologien samt robottens Imprint™ Link-teknologi, der
muliggør det intelligente samarbejde mellem Roomba s9+ robotstøvsugeren og Braava jet m6robotgulvmoppen, hvor de to robotter sørger for, at der først støvsuges og derefter vaskes gulv – helt
automatisk og uden din hjælp.
Se under “Design Excellence-sektionen” i iF WORLD DESIGN GUIDE for mere information om Roomba s9+.
Ud over de to eftertragtede internationale designpriser i 2020, høster robotstøvsugerne Roomba s9+ og
Roomba i7+ samt robotgulvvaskeren Braava jet m6 kontinuerligt priser og ”bedst i test” i magasiner og på
review sites:
•
•
•
•
•
•

iRobot Roomba s9+ robotstøvsugeren blev i 2020 udnævnt: CES Innovation Awards Honoree. Yderligere
information kan findes på CES’ website
WIRED UK udnævnte Roomba i7+: ‘Wired Recommends’ The Best Robot Vacuum for 2020
Braava jet m6 robotgulvmoppen modtager Tysklands PLUS X Award for innovation, kvalitet, design,
brugervenlighed samt funktionalitet.
Real Homes tildelte 5 stjerner til både Roomba s9+ og Braava jet m6 som bedste robotstøvsuger og
robotgulvmoppe.
Roomba i7+ høster ydermere anbefalinger fra: M3, Datatid, Tek.no, EkstraBladet m.m.
Roomba s9+ høster ydermere anbefalinger fra: M3, Dinside.no, JyskeVestkysten m.m.

Link til highres. billeder: https://media.witt.dk/_ZDOvTRZ75mCI9R
For yderligere information om iRobot: www.irobot.dk
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