
NYHET iRobot® Roomba® i7+, robotdammsugaren som lär känna ditt hem och 
automatiskt tömmer sin dammbehållare  
Med den nya Roomba® i7+ lägger iRobot till minne och handsfreestädning till den intelligenta 
robotdammsugaren med Clean Base™ extern dammbehållare  
 
Föreställ dig en robotdammsugare, som inte bara minns och känner igen ditt hem och städare rummen 
efter namn, men som också tömmer sin dammbehållare automatiskt. iRobot Corp., som är ledande inom 
hushållsrobotar har nu lanserat Roomba® i7+ robotdammsugaren med Clean Base™ extern 
dammbehållare. Med Roomba i7+ sätts nya standarder inom intelligens och automatisering av 
robotdammsugare med förmåga att lära sig att minnas, kartlägga och anpassa sig till hemmet. 
Introduktionen av Imprint™ Smart Mapping tillåter, att Roomba i7+ minns flera våningar /hem och via 
rumsnamngivning kan du planlägga städningen exakt efter dina behov antingen med röststyrning eller via 
iRobot HOME App. När Roomba i7+ robotdammsugaren är klar med städningen, tömmer den automatiskt 
sin dammbehållare i Clean Base™, som kan innehålla upp till 30x dammbehållarsmuts, vilket gör det möjligt 
för dig att glömma allt vad städning och underhåll heter i flera veckor åt gången.  
 
"Med förmågan att lära sig att minnas, anpassa sig och automatisk tömning av dammbehållaren, är iRobot 
Roomba i7+ den mest avancerade robotdammsugaren någonsin, ” säger Colin Angle, CEO, iRobot. "Denna 
robot fulländar vår ursprungliga vision som vi hade när vi påbörjade resan kring utvecklingen av 
robotdammsugaren, för nästan 20 år sedan.”   
 
Känner till hela ditt hem och förstår dina kommandon.  
Med användning av en ny teknologi kan Roomba i7+ rengöra specifika rum i hemmet. Med hjälp av 
Imprint™ Smart Mapping lär Roomba i7+ sig att känna igen hela ditt hem, och ger dig därför möjligheten, 
att välja precis de rum du önskar att robotdammsugaren ska städa, samt när. Roboten lär känna varje rum 
– och kan ha upp till 10 våningar / hem i sitt minne – vilket betyder, att du kan städa ditt hem, 
sommarstugan, dina föräldrars och svärföräldrarnas hus etc., och roboten vet exakt, var den är och klarar 
av städningen efter dina önskemål. iRobots patenterade iAdapt® 3.0 Navigation med vSLAM® teknologi 
hjälper Roomba i7+ att kunna navigera runt enkelt och elegant i hemmet, eftersom den vet, var den redan 
har städat, och var det saknas. Roomba i7+ anpassar sig dessutom till hemmet, och om det skulle ändras, 
finner den snabbt det bästa sättet att klara städningen på.  
 
Roomba i7+ fungerar med Alexa™ kompatibla enheter, och är den enda robotdammsugaren, som via 
röststyrning1 kan känna igen och städa specifikt namngivna rum. Du kan t ex säga på engelska: "Alexa, ask 
Roomba to clean my kitchen", och Roomba i7+ finner det aktuella rummet utan problem och påbörjar 
städningen. När robotdammsugaren är klar med städningen kör den tillbaka till laddstationen, där den 
automatiskt tömmer sin dammbehållare via Clean Base™ extern dammbehållare. 
 
Automatisk tömning av dammbehållaren.  
iRobot Roomba® i7+ robotdammsugaren sätter nya standarder inom användarvänlighet med dess “first-of-
its-kind” Clean Base™ externa dammbehållare, som säkerställer en automatisk tömning av robotens 
dammbehållare. Den fungerar både som laddstation och extern dammbehållare och eliminerar “det 
smutsiga arbetet”, eftersom damm och smuts hamnar i en stängd påse utan möjlighet att tränga ut i 
rummet. När påsen är full, får du ett meddelande från iRobot HOME appen. Påsen tas enkelt ut och ersätts 
med en ny. Påsen kan innehålla upp till 30x fulla dammbehållare från robotdammsugaren, vilket betyder, 
att du inte behöver tänka på varken dammsugning eller underhåll i flera veckor åt gången, utan bara njuta 
av rena golv.  
 



Kraftig prestanda, intelligent städning. 
iRobot Roomba är, som den enda robotdammsugaren, utrustad med två Multi-Surface gummiborstar, som 
effektivt samarbetar i den noggranna städningen av alla golvytor2. Roomba i7+ och Roomba e5 
robotdammsugare justerar automatiskt höjden på rengöringshuvudet för att kontinuerligt kunna vara i 
direktkontakt med golvet. Den ena dammuppsammalren lossar smutsen, och den andra lyfter in den i 
dammbehållaren. Istället för traditionella borstar, som kan böja och därmed kan vara ineffektiva, är Multi-
Surface gummiborstarna flexibla och klarar allt från små partiklar till damm, smuts och hår.   
 
På grund av dess låga profil kan den utan problem städa under och omkring möbler samt längs lister. 
Roomba i7+ och Roomba e5 är utrustade med ett High-Efficiency filter, som samlar upp så mycket som 99 
% av allergenerna från pollen, mögel, dammkvalster samt husdjurshår.   
 
Med den patenterade Dirt Detect™ Teknologi är Roomba i7+ och Roomba e5 robotdammsugarna alltid på 
jakt efter de ställen som kräver extra noggrann städning. Dess sensorer fångar upp speciellt smutsiga 
ställen, som den ger extra uppmärksamhet. När Roomba i7+ robotdammsugaren är klar med städningen, 
kan du i iRobot HOME appen se Clean Map™ rapporten3, som visar, hur roboten har klarat städningen.  
 
Priser och tillgänglighet 
Rek. försäljningspris: SEK 13.999,-  
iRobot i7+ förväntas finnas i butikerna under första kvartalet 2019.  
 
Om iRobot Corp. 
iRobot, världens ledande varumärke inom robotdammsugare, tillverkar och bygger robotar, som inspirerar 
människor till att hinna med mer både i och utanför hemmet. iRobot skapade robotdammsugaren för det 
privata hushållet med introduktionen av Roomba robotdammsugaren. Idag är iRobot en verksamhet som 
har sålt mer än 20 miljoner hushållsrobotar över hela världen. iRobots produktlinje, inklusive Roomba och 
Braava-rengöringsrobotarna, har patentskyddad teknologi och avancerade rengöringskoncept, kartläggning 
och navigation. iRobot arbetar kontinuerligt innovativt och erbjuder dig robotar, som passar in i nutidens 
och framtidens Smart Home. För mer information om iRobot, gå till www.irobot.com  
 
Länk till high-res bilder: http://media.witt.dk:8080/_LRzD-x7rFfG2FR 
 
Länk till videos: https://youtu.be/bPX526iUA5Q 
 
För mer information om iRobot i7+: www.irobot.com 
 
För ytterligare information kontaktas: 
Ida Birgitte Holm 
Product Manager, SDA 
Mail: ibh@witt.dk   
Telefon: +45 23 98 81 30 
 
 
 
 
 
1 Vid sammankoppling med Alexa™ kompatibla enheter 
2 Baserat på topp-10 försäljning / juli-december 2017 
3 Clean Map™ Rapporter är endast tillgängliga på iRobot Roomba 900 Serien, i7 samt i7+ robotdammsugare 
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