
Adjö städning
Goddag rena golv
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Under de senaste 30 åren har vi 
byggt över 30 miljoner robotar och 
omdefinierat hur människor städar. 
I dag bygger vi produkter med en 
ny typ av intelligens som passar in i 
din livsstil, så att du aldrig behöver 
bekymra dig om städningen.

ÅRS
Robotikexpertis 
& innovation
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Roomba® robotdammsugare jämförelsetabell

Städar mattor och hårda golvytor

Städningsmönster

Körtid

Sugkraft

Egenskaper

Upplev skillnaden med iRobot

Navigerar runt och undviker hinder och trappor

Clean Base® - Extern dammbehållare

IDEALISK FÖR HEM MED HUSDJUR

Allergivänligt system

Trasselfria borstar

Högeffektivt filter

STÄDPRESTANDA

Städar mer noggrant i smutsigare områden

Hörn och kanter

POWERED BY IROBOT GENIUS™

Djupare städning av mattor

Specialanpassad för hörnstädning

Ansluter till Braava jet® m6 robotgolvmopp

Smart hem-anslutning

Skapa favoritstädrutiner

Röstkommando

Skräddarsydda rutinrekommendationer

Rekommendationer för säsongsstädning

Välj specifika rum eller områden att städa

Ser var du har städat

Skapar zoner som ska städas och förbjudna zoner

Välj specifika rum eller områden att rengöra

Skräddarsydda städrekommendationer

Skapa favoritstädrutiner

Prestanda

Powered by iRobot Genius™

*Jämfört med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Laddar och 
fortsätter att städa 
tills jobbet är klart

40x*

Städar i prydliga rader

Roomba® 

s9+

Anpassad 
städkontroll

oombaoomba®

s9+
Robotdammsugare

Anpassad 
städkontroll

Anpassad 
städkontroll
Anpassad 

städkontroll

Säljs separat
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Laddar och 
fortsätter att städa 
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Städar i prydliga rader
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Upp till 90 
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Upp till 90 
minuter

Robotdammsugare

Roomba® 

69X
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Rent hus – på ditt sätt
Med Imprint® Smart Mapping kan du 
kontrollera vilka rum som ska städas och när 
- för dammsugning som passar dig och dina 
vanor. Du kan också be din robot att hålla 
sig borta från vissa områden eller objekt med 
anpassningsbara Förbjudna zoner.

Vår mest grundliga 
rengöring
Rengöringssystemet i tre steg har en sugkraft 
som är hela 40 gånger kraftfullare* för att 
samla upp hård smuts, damm och pälshår 
från dina mattor och göra dem lika rena 
som nya - medan du vilar.

Roomba® s9 Robotdammsugare

Navigering på  
nästa nivå
Med avancerad vSLAM™ -navigering 
kartlägger s9 ditt hem och navigerar i snygga, 
e�ektiva rader. När batteriet börjar bli urladdat 
laddas batteriet automatiskt och  fortsätter tills 
städningen är klar.

* Jämfört med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Lär sig hur du städar
Roomba® s9 Robotdammsugaren lär sig 
dina städvanor och kan föreslå automatiska 
städrutiner i ditt liv. Gör städningen ännu 
enklare så att du kan göra något annat.

Vinn kampen mot 
svåra kanter tack vare 
den banbrytande 
designen
Ju mer s-serien gör, desto mindre behöver du 
anstränga dig. Lämna djuprengöringen till 
s-serien med sin unika PerfectEdge®-teknik, 
den kan fånga damm och partiklar även i 
hemmets svåra hörn. 

Dammsuger genast 
upp smutsen
Frukostflingor på golvet? Har katten vält 
en krukväxt? S-serien kan städa specifika 
områden i dina rum, som framför so�an 
eller under ett bord, för enkel, handsfree-
städning, med bara ljudet av din röst**.

** Fungerar med Google Home- och Alexa-aktiverade enheter. Alexa och 
alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com eller dess 
dotterbolag. Google är ett varumärke som tillhör Google LLC.
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Roomba® s9+ Robotdammsugare

Vår mest grundliga rengöring
Rengöringssystemet i tre steg har en sugkraft som är hela 40 gånger kraftfullare* för att samla upp hård 
smuts, damm och pälshår från dina mattor och göra dem lika rena som nya - medan du vilar.

Tömmer sig själv
S9+ tömmer automatiskt dammbehållaren in i  Clean Base® - Extern dammbehållare med 
AllergenLock-dammsugarpåsar som använder fyra lager allergenblockerande material 
för att fånga 99 % av pollen och mögel.

Dammsuger genast 
upp smutsen 
Frukostflingor på golvet? Har katten vält en 
krukväxt? S-serien kan städa specifika områden 
i dina rum, som framför so�an eller under ett 
bord, för enkel, handsfree-städning, med bara 
ljudet av din röst**.

Rent hus – på ditt sätt
Med Imprint® Smart Mapping kan du kontrollera 
vilka rum som ska städas och när - för 
dammsugning som passar dig och dina 
vanor. Du kan också be din robot att hålla 
sig borta från vissa områden eller objekt med 
anpassningsbara Förbjudna zoner.

*Jämfört med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Lär sig hur du städar
Roomba® s9+ Robotdammsugaren 
lär sig dina städvanor och kan föreslå 
automatiska städrutiner i ditt liv. Gör 
städningen ännu enklare så att du kan 
göra något annat.

** Fungerar med Google Home- och Alexa-aktiverade enheter. Alexa och 
alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com eller dess 
dotterbolag. Google är ett varumärke som tillhör Google LLC.
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Navigering på  
nästa nivå
Med avancerad vSLAM™ -navigering 
kartlägger i7 ditt hem och navigerar i 
snygga, e�ektiva rader. När batteriet börjar 
bli urladdat laddas batteriet automatiskt 
och försätter till städningen är klar.

Lite damm?  
Stort skräp?  
Inga problem
Noggrann städning med Dual Multi-Surface 
gummiborstar och e�ektökande sugfunktion 
som ger 10 gånger mer sugkraft* och samlar 
upp smuts, skräp och djurhår överallt där det 
gömmer sig, tillsammans med en sidoborste  
för detaljerna.

Lär sig hur du städar
Lär sig dina städvanor och gör 
skräddarsydda förslag. Den 
rekommenderar även sådant som du 
kanske aldrig skulle tänka på - som att 
städa oftare under pollensäsongen eller 
när husdjur fäller.

Dammsuger genast 
upp smutsen 
Frukostflingor på golvet? Har katten vält en 
krukväxt? I7-serien kan städa specifika områden 
i dina rum, som framför so�an eller under ett 
bord, för enkel, handsfree-städning, med bara 
ljudet av din röst*.

Roomba® i7 Robotdammsugare

Njut av livet med fullständig kontroll  
över dina städrutiner
Med Imprint® Smart Mapping kan du kontrollera vilka rum som ska städas och när 
- för dammsugning som passar dig och dina vanor. Du kan också be din robot att hålla 
sig borta från vissa områden eller objekt med anpassningsbara Förbjudna zoner. 

* Fungerar med Google Home- och Alexa-aktiverade enheter.

* Jämfört med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.



12 13

Roomba® i7+ Robotdammsugare

Städar upp efter dig, och sig själv
Med Clean Base® - Extern dammbehållare, kan i7+ tömma sin egen dammbehållare i upp till
60 dagar utan att du behöver göra något, in i en AllergenLock-dammsugarpåse - det är bara ett av 
sätten som i7+ gör hela jobbet åt dig.

Njut av livet med fullständig kontroll  
över dina städsrutiner
Med Imprint® Smart Mapping kan du kontrollera vilka rum som ska städas och när - för dammsugning 
som passar dig och dina vanor. Du kan också be din robot att hålla sig borta från vissa områden eller 
objekt med anpassningsbara Förbjudna zoner.

Lär sig hur du städar
Lär sig dina städvanor och gör skräddarsydda 
förslag. Den rekommenderar även sådant 
som du kanske aldrig skulle tänka på - som 
att städa oftare under pollensäsongen eller 
när husdjur fäller.

* Jämfört med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Lite damm?  
Stort skräp?  
Inga problem
Noggrann städning med Dual Multi-
Surface gummiborstar och e�ektökande 
sugfunktion som ger 10 gånger mer 
sugkraft* och samlar upp smuts, skräp 
och djurhår överallt där det gömmer 
sig, tillsammans med en sidoborste för 
detaljerna.

Dammsuger genast  
upp smutsen 
Frukostflingor på golvet? Har katten vält en 
krukväxt? I7-serien kan städa specifika områden 
i dina rum, som framför so�an eller under ett bord, 
för enkel, handsfree-städning, med bara ljudet 
av din röst*.

* Fungerar med Google Home- och Alexa-aktiverade enheter.
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** Amazon, Echo, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som 
tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Google Home är ett 
varumärke som tillhör Google LLC.

†Roboten upptäcker smuts vid uppsugning

Städar ditt hem  
- och i ditt liv
Med avancerad vSLAM™ -navigering, 
kartlägger Roomba® 96X 
robotdammsugaren ditt hem, navigerar i 
snygga, e�ektiva rader och lämnar rena golv 
bakom sig. Dessutom, när batteriet börjar 
blir urladdat laddas det automatiskt och 
fortsätter tills städningen är klar.

Lite damm?  
Stort skräp?  
Inga problem
Samlar upp envis smuts och skräp med ett 
rengöringssystem i tre steg som använder 
Dual Multi-Surface gummiborstar, en 
kantsopningsborste för väggar och hörn 
och e�ektökande sugfunktion* som ger 5 
gånger mer sugkraft.

Känner av och 
eliminerar smuts
Dirt Detect™-sensorer varnar din robot för 
smutsiga områden i ditt hem och rengör dem 
sedan noggrant, så att lättsmutsade ställen 
håller sig lika rena som resten av huset.

Kompatibel med 
Imprint® Link-teknologin
Nu kan du koppla ihop Roomba® 

robotdammsugare i 900-serien med Braava jet® 
m6-robotgolvmopp för att automatiskt börja 
moppa när dammsugningen är klar.

Robotar som  
planerar i förväg
Våra robotar lär sig hur du vill att huset städas 
och ger skräddarsydda förslag för att automatiskt 
schemalägga rutinstädning eller föreslå tillfällen 
när ditt hem kan behöva mer frekvent rengöring - 
som under allergisäsongen eller säsongen  
för pälsbyte.

Roomba® 900-seriens robotdammsugare

FPOFPO

* Jämfört med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Städar utan  
att du behöver  
lyfta ett finger
Fortsätt göra det du gör. Med iRobot 
Home-appen eller din röstassistent från 
Google eller Alexa ber du helt enkelt 
din robot att rengöra och ett tu tre är 
städningen slut.
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** Amazon, Echo, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som 
tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Google Home är ett 
varumärke som tillhör Google LLC.

†Roboten upptäcker smuts vid uppsugning.

Städar utan att  
du behöver lyfta  
ett finger
Fortsätt göra det du gör. Med iRobot 
Home-appen eller din röstassistent från 
Google eller Alexa ber du helt enkelt 
din robot att rengöra och ett tu tre är 
städningen slut.

Robotar som 
planerar i förväg 
Våra robotar lär sig hur du vill att huset 
städas och ger skräddarsydda förslag 
för att automatiskt schemalägga 
rutinstädning eller föreslå tillfällen när ditt 
hem kan behöva mer frekvent rengöring - 
som under allergisäsongen eller säsongen 
för pälsbyte.

Lite damm?  
Stort skräp?  
Inga problem
Samlar upp envis smuts och skräp med ett 
rengöringssystem i tre steg som använder 
Dual Multi-Surface gummiborstar, en 
sidoborste för väggar och hörn och 
e�ektökande sugfunktion* som ger 
5 gånger mer sugkraft.

Roomba® e-seriens robotdammsugare

Känner av och eliminerar smuts
Dirt Detect™-sensorer varnar din robot för smutsiga områden i ditt hem och rengör dem sedan 
noggrant, så att områden med hög trafik håller sig lika rena som resten av huset. Det auto-justerande 
rengöringshuvudet anpassar automatiskt höjden för att e�ektivt rengöra mattor och golv.

Möbler som står i vägen är ingen match
En komplett serie med avancerade sensorer gör att e-serien kan navigera under och runt 
möbler och längs kanterna. Kantidentifiering hindrar roboten från att falla nerför trappan; 
dockar och laddar upp sig automatiskt efter städningen.

* Jämfört med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.
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**Roboten upptäcker smuts vid uppsugning.

** Amazon, Echo, Alexa, och alla relaterade logotyper, är varumärken som 
tillhör Amazon.com Inc. eller dess dotterbolag. Google Home är ett 
varumärke som tillhör Google LLC.

Känner av och 
eliminerar smuts
Dirt Detect™-sensorer varnar din robot för 
smutsiga områden i ditt hem och rengör 
dem sedan noggrant, så att områden 
med hög trafik håller sig lika rena som 
resten av huset. Det auto-justerande 
rengöringshuvudet anpassar automatiskt 
höjden för att e�ektivt rengöra mattor  
och golv.

Robotar som 
planerar i förväg 
Våra robotar lär sig hur du vill att huset 
städas och ger skräddarsydda förslag 
för att automatiskt schemalägga 
rutinstädning eller föreslå tillfällen när ditt 
hem kan behöva mer frekvent rengöring - 
som under allergisäsongen eller säsongen 
för pälsbyte.

Möbler som  
står i vägen  
är ingen match
En komplett serie med avancerade 
sensorer gör att e-serien kan navigera 
under och runt möbler och längs kanterna. 
Kantidentifiering hindrar roboten från att 
falla nerför trappan; dockar och laddar 
upp sig automatiskt efter städningen.

Roomba® 600-seriens robotdammsugare

Städa ditt hem smartare
Rengöringssystemet i tre steg använder Multi-Surface borstar, en specialdesignad sidoborste och 
vakuumsugning för att ta sig an allt från små partiklar till mycket skräp på dina mattor och golv.

Städar utan  
att du behöver  
lyfta ett finger
Använd röstkommandona hos Alexa och 
Google Assistant för att styra städningen. 
Använd iRobot® Home-appen för att 
schemalägga och övervaka städningspass.
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Välj specifika rum eller områden att rengöra

Skräddarsydda städrekommendationer

Skapa favoritstädrutiner

Powered by iRobot Genius™

Idealiska områden att rengöra

Justerbar sprejnivå

Moppningslägen

Precisionsjetsprej

Egenskaper

Upplev skillnaden med iRobot

Moppar fram och tillbaka precis som du skulle göra

Maximerad kantdesign

Laddar och fortsätter moppning

MOPPRESTANDA

Fungerar med Braava jet®-rengöringsmedel

Fungerar med engångs- och tvättbara trasor

POWERED BY IROBOT GENIUS™

Torrsopar

Våtmoppar

Smart hem-anslutning

Skapar favoritmoppningsrutiner

Röstkommando

Skräddarsydda rutinrekommendationer

Rekommendationer för säsongsmoppning

Välj specifika rum eller områden att moppa

Ser var du har moppat

Perfekt för hårda golv

Vibrerande rengöringshuvud

Skapar zoner som ska rengöras och förbjudna zoner

Ansluter till Roomba® Robotdammsugare

Prestanda

Kök och badrum

-3lägen

Braava jet® 250
Robotgolvmopp

-2lägen

Anpassad moppningskontroll

Anpassad moppningskontroll

Anpassad moppningskontroll

Anpassad moppningskontroll

Braava jet® m6
Robotgolvmopp

Flera olika rum och stora utrymmen

Braava® Robotgolvmopp jämförelsetabell
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Lär sig hur  
du moppar
Lär sig dina städvanor och gör 
skräddarsydda förslag. Den 
rekommenderar även sådant som du 
kanske aldrig skulle tänka på - som att 
moppa oftare under pollensäsongen 
eller när husdjur fäller.

Ställ in städningen 
med jetkraft
Braava jet® m6 robotgolvmopp med 
precisionsjetsprej hjälper till att lösa upp 
klibbiga röror, smuts* och köksfett och är 
perfekt för flera rum och stora ytor.

Moppning som passar 
in i din livsstil
Har du spillt ka�e på golvet? Drog hunden lera 
över golvet? M6-serien kan städa specifika 
områden i dina rum, som framför so�an eller 
under ett bord, för enkel, handsfree-moppning, 
med bara ljudet av din röst*.

Njut av livet med 
fullständig kontroll över 
din moppningsrutin
Moppa precis hur, när och var du vill. Imprint® 
Smart kartläggning låter dig berätta för m6 
exakt var du ska moppa och när, medan 
anpassbara Förbjudna zoner låter dig säga  
vilka områden som ska undvikas.

Braava jet® m-seriens robotgolvmoppar

* Testad i spot-städningsläge.

Tvättbar golvtvättrasa
De tvättbara golvmoppningsdynorna använder 
uppsugande fibrer för att lösa upp klibbiga röror, 
smuts*, och köksfett.

Torrsopning
Torrsopningsdynorna använder 
elektrostatisk kraft för att fånga smuts, 
damm och djurhår.

Tvättbar 
torrmoppningstrasa
Tvättbara rengöringstrasor för torrsopning använder 
mikrofiber för att fånga upp smuts, damm och djurhår. 

Golvtvätt
Golvmoppningsdynorna har uppsugande 
fibrer för att hjälpa till att lösa upp klibbiga 
röror, smuts* och köksfett.

*Testad i spot-städningsläge.

* Fungerar med Google Home- och Alexa-aktiverade enheter. Alexa och alla 
relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess 
dotterbolag. Google är ett varumärke som tillhör Google LLC.
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Kommer åt  
trånga utrymmen
Kompakt storlek, med maximal kantdesign, och 
sömlös navigation hjälper robotdammsugaren 
att rengöra golv noggrant, även i 
svårtillgängliga utrymmen, som i hörn  
och under skåp.

Rengör automatiskt 
baserat på dina behov
Det vibrerande städhuvudet och Braava jet®-
trasorna löser upp smuts och fläckar†. Fäst en 
Braava jet®-rengöringstrasa och tryck bara 
på CLEAN. Braava jet® väljer automatiskt rätt 
rengöringsmetod baserat på typ av trasa. 
Välj mellan golvtvätt, våtmoppnings- eller 
torrsopningstrasa.

Riktad sprej löser upp 
smuts och fläckar*
Precision Jet Spray** lossar smuts och fläckar 
i små utrymmen, som kök och badrum.* 
Robotgolvmoppen Braava jet® söker efter 
hinder i sin väg innan den sprayar för att 
skydda möbler, mattor och väggar.

Braava jet® 200-seriens robotgolvmopp

*Testad i vått läge på torkat ka�e och läsk.
** Precision Jet Spray används endast i lägen för golvtvätt och våtmoppning.

† Testad i vått läge på torkat ka�e och läsk.

Braava jet® rengöringstrasesystem
Braava jet® robot väljer automatiskt rätt rengöringsmetod baserat på typ av trasa. 
Välj mellan golvtvätt, våtmoppnings- eller torrsopningstrasa.

Braava jet® golvtvättrasa
Hantera smuts och fläckar* med ett vattenaktiverat 
rengöringsmedel och få en fräsch, ren doft.

Braava jet® våtmoppningstrasa
Rengör vardagsdamm och smuts med ett vattenaktiverat 
rengöringsmedel, vilket ger en frisk, ren doft.

Braava jet® torrsopningstrasa
Fånga och inneslut damm, smuts och husdjurshår.

Perfekt för hårda golv
Designad för att moppa och sopa golv av både trä, kakel och sten.
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