Världens enklaste automatiserade städning - perfekt anpassad efter dina behov

Med den nya iRobot Home-appen kan du ställa in dina favoriter, som passar perfekt för ditt städbehov,
och via röststyrning berättar du bara för roboten, vad du vill att den ska göra, och arbetet utförs utan
några fler åtgärder från dig. Roboten är dessutom så intelligent, att den själv kommer med städförslag
vid allergisäsongen, och när ditt husdjur fäller extra mycket.
Städning där, du önskar
Med den användarvänliga iRobot Home-appen och Google Assistant eller Alexa-kompatibla enheter har du nu
möjlighet att skicka ut roboten för att städa upp damm och smuts precis när och var det händer. Med de smarta
CleanZones upptäcker Roomba i7/i7+ och s9/s9+ robotdammsugarna samt Braava jet m6 robotgolvmoppen
automatiskt specifika objekt såsom soffor, bord och köksbord. Du kan dessutom anpassa din Smart Map genom att
peka ut dina egna Clean Zones. Därmed har du världens enklaste städning av områden, som ofta blir smutsiga. Du
behöver bara säga: "Roomba, dammsug runt soffan,” och Roomba vet exakt, vart den ska.
Städning när, du önskar
Roomba-robotdammsugare och Braava jet robotgolvmopp lär sig de städrutiner som du föredrar, för att erbjuda
ännu bättre städning.
• Händelsebaserade automatiseringar, som låter roboten veta, när den idealiska tidpunkten är för att starta eller
stoppa städningen – baserat på ditt mönster.
• Rekommenderade städplaner baseras på dina städmönster som t ex städning måndag förmiddag. Roomba i7/i7+
och s9/s9+ robotdammsugare och Braava jet m6 robotgolvmopp kan även erbjuda rumsspecifika
rekommendationer som att dammsuga vardagsrummet fredag kväll, eller i matrummet och köket efter måltider.
• Favoriter ger dig möjlighet att snabbt upprätta och få tillgång till dina egna förinställda städrutiner. Upprätta
favoriter som "Efter middagen", som instruerar roboten att städa matrummet och golvet framför diskbänken.
Eller ”Sängdags” för att städa lekrummet och vardagsrumsgolvet. Eller ”Överallt” för att städa hela hemmet.

•

Säsongsbetonade rekommendationer erbjuder personliga förslag för automatisk planläggning av städning, t ex
när dina husdjur fäller extra mycket eller i samband med allergisäsongen.

Kombinerat med en hög prestanda, kraftig sugeffekt samt robotdammsugarnas funktionella Dual Multi-Surface
borstar och sidoborste uppnår du den perfekta rengöringen av dina golv – precis när och var, du önskar det – perfekt
anpassad till dina behov och praktiskt taget utan din hjälp.
För mer information om iRobot® och iRobot Genius™, vänligen besök www.irobot.se och
https://www.irobot.com/about-irobot/irobot-genius
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