
Framtidens städning tar form med iRobots mest avancerade robotdammsugare och robotgolvmopp  
 

Roomba® s9+ robotdammsugaren är utrustad med PerfectEdge®-teknologi med bredare borstar, kraftig 
sugstyrka och avancerad 3D-sensor 

 
Braava jet® m6 robotgolvmoppen klarar envisa fläckar och smuts överallt i hemmet  

 
Imprint™ Link-teknologin gör det möjligt för Roomba® s9+ och Braava jet® m6-robotarna att dammsuga 

och tvätta golvet automatiskt och i rätt ordning  
 
Danmark, 29 maj 2019 – iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT), världsledande inom hushållsrobotar, lanserar två 
nya och kraftfulla robotar, som arbetar tillsammans för att säkerställa den noggrannaste städningen hittills.  
Roomba® s9+ robotdammsugare med Clean Base™ Extern Dammbehållare är utrustad med en elegant 
Maximized-Edge-design, och är iRobots mest intelligenta, kraftiga och djupgående Roomba® 
robotdammsugare någonsin. Braava jet® m6 robotgolvmopp klarar flera rum och stora områden med 
avancerad navigation och kartläggningsmöjligheter. Tillsammans kan de två robotarna använda Imprint™ 
Link-teknologi för att kommunicera om automatisk dammsugning och golvtvätt – utan någon hjälp från dig.   
 
Under 2018 introducerade iRobot robotminne samt automatisk tömning av Roombas dammbehållare, och 
lyfte därmed kategorin inom handsfree rengöringsautomatisering till en helt ny nivå, som inga andra har 
kunnat realisera på hushållsrobotar, " sa Colin Angle, ordförande och CEO för iRobot. ”Med lanseringen av 
Roomba s9+ och Braava jet m6 har iRobot nått ännu en milstolpe inom automatisering av hushållsrobotar.  
”Inte bara, kan du glömma allt om dammsugning och golvtvätt under flera veckor åt gången, dessutom 
pratar dina robotar med varandra, vilket betyder, att de automatiskt klarar städningen, helt utan din hjälp. 
 
”Roomba s9 + robotdammsugare och Braava jet m6 robotgolvmopp är de mest avancerade robotarna 
någonsin från iRobot och de bästa rengöringsrobotarna på marknaden idag”, säger Christian Cerda, COO för 
iRobot. ”De kunder som kräver en hög prestanda samt en detaljerad städning kommer att värdesätta den 
överlägsna sugstyrkan hos Roomba s9+, och robotens förmåga att nå ända ut i hörnen, där smuts gömmer 
sig. Kartläggningen och den intelligenta navigationen hos Braava jet m6, kombinerat med dess avancerade 
rengöringssystem, garanterar dig en robot som kan tvätta alla hemmets golv.”  
 
Roomba® s9+ städar längs lister och kommer ända in i hörnen   
Roomba s9+ robotdammsugare med Clean Base™ Extern Dammbehållare erbjuder dig den noggrannaste 
städningen hittills1 med en avancerad 3D-sensor, ett nytt kraftigt rengöringssystem med PerfectEdge®-
teknologi, som inkluderar 30% bredare gummiborstar2 och en specialdesignad kantborste. Båda borstarna 
är utrustade med gummiklaffar, som kontinuerligt håller kontakt med golvytan – oavsett vilken typ av yta – 
där de flexibla borstarna automatiskt justeras efter behov för att kunna samla upp allt från små partiklar 
som damm och smuts, till hår och större smuts. Den specialdesignade kantborsten är utrustad med 
vinklade armar, som skickar den smuts som ligger längs listerna och i hörnen, in i robotens vakuum.  
 
Roomba s9+ är utrustad med ett nytt kraftigt rengöringssystem med upp till 40x högre sugstyrka jämfört 
med tidigare Roomba robotdammsugare. När Roomba s9+ upptäcker en matta aktiveras Power Boost-
teknologin, vilket automatiskt ökar sugstyrkan för att säkerställa en djupgående städning.   
 
iRobots patenterade iAdapt® 3.0 med vSLAM®-teknologin hjälper Roomba s9+ med att navigera 
problemfritt och effektivt i ditt hem, samtidigt som den kontrollerar, var den har städat, och var den har 
kvar att städa. En ny avancerad 3D-sensor på Roomba s9+ skannar konstant framför roboten (25 gånger i 
sekunden) för att se till, att roboten kommer ända in i hörnen och städar större områden effektivt. Med 
iRobots Imprint™ Smart Mapping-teknologi lär Roomba s9+ sig hela ditt hem, och ger dig samtidigt 



möjligheten att välja vilka rum och när, de ska städas. Roboten kan programmeras till att rengöra via iRobot 
HOME-appen eller med manuell programmering genom Clean-knappen. Man kan dessutom användas 
röststyrning med Google Home. 
 
Roomba s9+ är utrustad med det första och enda anti-allergen systemet för robotar, som fångar och 
kapslar in pollen och mögel. Detta system, säkerställer, att det inte kommer ut från roboten eller Clean 
Base™ laddstationen. Roomba® s9+ inkluderar ett high-efficiency-filter, som fångar 99% av mögel, pollen 
och dammallergener. När Roomba s9+ är klar med städningen, återvänder den automatiskt till Clean Base™ 
laddstationen, där den tömmer robotens dammbehållare in i en stängd dammsugarpåse, som kan innehålla 
damm och smuts från upp till 30x dammbehållare. Därmed kan du glömma allt vad dammsugning heter i 
flera veckor.   
 
Braava jet® m6 klarar flera rum och stora områden 
Braava jet® m6 robotgolvmopp ger dig fräscha, rena golv i hela hemmet. Det enda du ska göra, är att välja 
den önskade rengöringstrasan för torrsopning, golvmoppning eller golvtvätt, och roboten klarar resten. 
Precis som Roomba s9+ robotdammsugare använder Braava jet m6 robotgolvmopp iAdapt® 3.0 navigation 
med vSLAM®-teknologi och Imprint™ Smart Mapping för att lära känna hela ditt hem. Därmed bestämmer 
du själv vilka rum och när, roboten ska städa. Roboten kan programmeras till städning via iRobot HOME-
appen eller med manuell programmering genom Clean-knappen. Man kan dessutom använda röststyrning 
med Google Home. 
 
Idealisk för hårt trä, klinker och sten, och utrustad med en elegant Maximized-Edge design, som hjälper 
roboten med att komma ända in i hörnen och städa längs lister. Med hjälp av avancerad navigation, rengör 
roboten i ett effektivt mönster, medan den navigerar runt möbler, mattor och andra hinder. Om batteriet 
är på väg att ta slut, innan städningen är avslutad, kör den automatiskt till sin laddstation, där den laddas 
och återupptar, tills städningen är avslutad.  
 
Med golvtvättfunktionen avlägsnar precisionsjetsprejen och trasorna för golvtvätt effektivt envisa fläckar4, 
fett och smuts. Du kan med fördel använda Braava jet™ rengöringsmedel, som ger rena och fräscha golv. 
Med torrsopningsfunktionen använder trasorna statisk elektricitet för att fånga upp smuts, damm och hår.  
 
När Braava jet® m6 robotgolvmoppen är klar med städningen, behöver du inte bekymra dig om att vidröra 
den smutsiga trasan. Placera bara roboten över en sophink, tryck på utlösarknappen, och trasan faller ner i 
sophinken. Du kan se Clean Map™-rapporter i appen, och se hur Braava jet m6 har städat samt annan 
rengöringsstatistik. Återanvändbara trasor för golvtvätt och torrsopning kan köpas separat.  
 
Dynamisk duo: Roomba® dammsuger och Braava jet® tvättar golvet  
Med introduktionen av Roomba s9+ och Braava jet® m6-robotarna rör sig iRobot in i nästa generation inom 
det automatiserade ”smarta hemmet” med Imprint™ Link-teknologin, som gör det möjligt för robotarna att 
intelligent kommunicera med varandra – och därmed klara jobbet i rätt ordning. Med Imprint™ Link-
teknologin arbetar Roomba s9+ och Braava jet m6-robotarna tillsammans för att säkerställa en djupgående 
städning – först dammsugning, därefter golvtvätt – helt utan din hjälp.   
 
Du kan aktivera den anslutna städningen i iRobot HOME-appen, där du har möjlighet att välja, om 
robotarna ska städa hela hemmet eller bara några få rum. Roomba s9+ börjar med att dammsuga det 
önskade området. När Roomba kör in i laddstationen, startar Braava jet m6 golvtvätten. Du kan ta emot 
aviseringar efter avslutad dammsugning och golvtvätt. Imprint™ Link-teknologin kan också användas med 
Roomba® i7+-robotdammsugare. 
 
 



Priser och tillgänglighet  
Roomba s9+ robotdammsugare med Clean Base™ är tillgänglig i butikerna från 15/8–2019 och 
rekommenderat pris är: SEK 16.499, -. För ytterligare information, se https://butik.irobot.se/irobot-
roomba-s9/s955840.html?cgid=se&lang=sv_SE 
 
Braava jet m6 robotgolvmopp är tillgänglig i butikerna från 15/8–2019 och rekommenderat pris är:  
SEK 8.499, -. För ytterligare information, se https://butik.irobot.se/irobot-braava-jet-
m6/m613840.html?cgid=se&lang=sv_SE 
 
Länk till high-res bilder: http://media.witt.dk:8080/_kWlfBfNs-fl3LR 
 
Följ iRobot på Facebook, Instagram, Twitter och YouTube. 
 
1 Jämfört med Roomba® 980, e5 och i7-serien 
2 Jämfört med Roomba® 800-serien  
3 Jämfört med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system  
4 Testat i Spot-mode 
 
Om iRobot Corp. 
iRobot®, världens ledande varumärke inom hushållsrobotar, designar och bygger robotar, som inspirerar 
människor att nå längre i och utanför hemmet. iRobot® skapade kategorin hushållsrobotar med 
introduktionen av Roomba robotdammsugaren under 2002. Idag är iRobot® en verksamhet, som har sålt 
mer än 25 miljoner hushållsrobotar världen över. iRobots produktlinje, inklusive Roomba® 
robotdammsugare och Braava® robotgolvmoppar är utrustade med proprietärteknik och avancerade 
koncept inom städning, kartläggning och navigation.   
iRobots® ingenjörer bygger ett ekosystem av robotar och teknologier för att möjliggöra det smarta 
hemmet. För mer information om iRobot®, besök vänligen www.irobot.com. 

För ytterligare information kontaktas:  
Ida Birgitte Holm 

Product Manager, SDA 
Mail: ibh@witt.dk   
Telefon: +45 23 98 81 30 
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