
iRobot introducerar världens mest avancerade 2-i-1 robotdammsugare och -
golvmopp med intelligent iRobot OS 5.0 operativsystem 
 

 
 

Den första riktiga handsfree 2-i-1 med en mopp som lyfter sig helt bort från mattan. Roomba Combo™ 
j7+ dammsuger och moppar samtidigt utan risk för våta olyckor.   

 
Med iRobot OS 5.0 undviker j7-serien ännu fler föremål, rengör ännu fler specifika områden och ger ännu 

större röst- och personaliseringskontroll.  
 

Sverige, 27 september 2022 – iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT), ledande inom hushållsrobotar, introducerar idag 
Roomba Combo™ j7+, världens mest avancerade robotdammsugare och- golvmopp – utrustad med det intelligenta 
iRobot OS 5.0 operativsystemet. Designad för det hektiska hemmet (bestående av mattor och hårda golv) och för de 
som önskar en robotdammsugare som också kan moppa. Roomba Combo j7+ dammsuger och moppar i ett enda 
städjobb, vilket sparar tid och håller golven fräscha och rena. Detta är möjligt tack vare moppen som lyfter sig till 
toppen av roboten, när den registrerar mattor – den första 2-i-1 i sitt slag – och som därmed förhindrar våta olyckor.  
iRobot OS 5.0 introducerar nya funktioner och digitala upplevelser som förbättrar intelligens såväl som 
personalisering av iRobot Wi-Fi-anslutna hushållsrobotar. Dessutom erbjuds ännu mer genomtänkta uppdateringar 
för husdjursägare, upptagna familjer och till dem som söker mer kontroll över hur robotarna städar.  
 
”iRobot OS levererar den intelligens som driver våra robotar. Den ger liv åt genomtänkta och intelligenta 
hushållsrobotar som respekterar, ansluter och förstår användarens hem och livsstil och hjälper våra robotar att bli 
en uppskattad och pålitlig del av hemmet,” säger Colin Angle, styrelseordförande och verkställande direktör för 
iRobot. "Roomba Combo j7+ kombinerar perfekt iRobot OS-intelligens med en elegant design för att ge kunderna en 
dammsugar- och mopplösning som ingen annan. Den håller mattor och hårda golv rena och fräscha varje dag, så 
kunderna får tid till andra och roligare uppgifter. Roomba, som i år kan fira sin 20-års födelsedag, kommer med 
ytterligare en gåva i form av iRobot OS som säkerställer högre intelligens och låter kundernas existerande robotar 
städa på nya sätt.”  
 
 
 
 



Världens mest avancerade robotdammsugare och – golvmopp – Roomba Combo j7+ 
“Hittills har många 2-i-1 robotdammsugare och golvmoppar gett en dålig användarupplevelse, antingen för att de 
krävde en separat, tidskrävande installation eller orsakat våta olyckor genom att inte lyfta moppen tillräckligt högt 
för att undvika mattor. Roomba Combo j7+ löser båda dessa utmaningar,” säger Keith Hartsfield, produktionschef 
hos iRobot. "Och tack vare iRobot OS blir din Roomba Combo j7+ smartare med tiden, för att den automatiskt 
kommer att ladda ner nya funktioner, varje gång vi släpper dem. Så när nya förbättringar utvecklas, får din robot 
dem också. Det är nästan ren magi.” 
 
I motsats till andra 2-i-1-modeller dammsuger Roomba Combo j7+ först mattor och dammsuger och moppar sedan 
hårda golv samtidigt, vilket sparar tid eftersom hela området städas i ett enda jobb. Med hjälp av avancerade 
sensorer kan roboten registrera olika golvtyper. När Roomba Combo j7+ närmar sig mattor, lyfter den fullt 
utdragbara mopparmen den våta mopptrasan till toppen av roboten – på samma sätt som en cabriolet höjer sitt tak 
– och förhindrar därmed våta olyckor.  
 
Tack vare iRobot OS och robotens PrecisionVision navigationssystem behöver du inte bekymra dig om att städa 
undan innan rengöringen startar. Roomba Combo j7+ känner igen mer än 80 vanliga föremål1, vilket gör att den kan 
rengöra mer specifika områden på kommando, såsom omkring kattlådan, toalettstolen, diskmaskinen etc. Det ger 
också roboten möjlighet att upptäcka och undvika hinder som sladdar, kläder, skor, strumpor, ryggsäckar, 
husdjurens mat- och vattenskålar, leksaker samt efterlämningar i fast form. För att göra städningen ännu lättare kan 
du para ihop roboten med din röstassistent och bara säga åt den, att den ska städa specifika rum eller omkring 
specifika föremål i ditt hem och den gör genast, vad du ber den om2. Roomba Combo j7+ förstår cirka 600 
röstkommandon, mer än någon annan 2-i-1-robot. Du kan anpassa Roomba Combo j7+ robotens städjobb i iRobot 
Home-appen genom att välja, vilka rum som ska dammsugas och moppas eller bara dammsugas, samt justera 
vätskemängden, du vill att moppen ska använda.  
 
Den enda 2-i-1 med en mopp som lyfts högre och håller mattan torr  
Andra 2-i-1-robotter lyfter bara moppen några millimeter – om ens det – och kan lämna våta olyckor på mattorna. 
Roomba Combo j7+ är den enda 2-i-1 med en mopp som lyfter sig till toppen av roboten, helt bort från mattorna. 
Två solida och fullt utdragbara metallmopparmar lyfter upp moppen, när roboten registrerar mattor, vilket 
förhindrar oönskade våta olyckor.  
 
Den första riktiga handsfree robotdammsugaren och -golvmoppen 
Det är lätt att använda Roomba Combo j7+. Roboten registrerar, när det monteras en mopptrasa och när tanken är 
full – och går därefter automatiskt i moppningsläge. Andra 2-i-1-robotar har en mopp som du själv måste montera 
manuellt efter avslutad dammsugning, vilket medför extra arbete och tid. Med Roomba Combo j7+ är mopparmen 
redan monterad och klar för användning. Dessutom är den utrustad med Clean Base® – Extern dammbehållare, som 
säkerställer en automatisk tömning av robotens dammbehållare. Därmed kan du glömma allt om dammsugning i 
flera månader åt gången. Med Clean Base samlas smutsen upp i en förseglad dammsugarpåse som kan innehålla 
smuts och damm från upp till 60 dagars dammsugning.  
 
iRobot OS 5.0 Home Intelligence – Städning var du vill, när du vill  
iRobot OS levererar en förstklassig och användarvänlig upplevelse för alla – inklusive husdjursägare, upptagna 
familjer och alla som vill ha större kontroll över städningen. Som en del av iRobots fortsatta utveckling av iRobot OS 
introducerar verksamheten nya funktioner och genomtänkta digitala upplevelser som förbättrar intelligens, 
personalisering och kontroll över alla Wi-Fi-anslutna Roomba robotdammsugare och Braava jet™ robotgolvmoppar3. 
Den utökade objektigenkänningen möjliggör ännu mer rengöring på kommando, intelligent navigering på alla 
våningar i huset och ett fortsatt fokus på att tillhandahålla fler husdjursfunktioner än någon annan robot3. 
 
• Städning av fler specifika områden på kommando - iRobot OS utökas med nya Clean Zone-rekommendationer. 

Förutom tidigare annonserade föremål som soffor, bord, skänkar och julgranar, kan Roomba robotdammsugare 
med Imprint® Smart Mapping och Braava jet m6 robotgolvmoppen nu automatiskt registrera och proaktivt 
rekommendera Clean Zones omkring diskmaskiner, toaletter, ugnar/spisar, kattlådor samt mat- och 
vattenskålar3. Du kan dessutom anpassa din Smart Map genom att peka ut dina egna exakta Clean Zones. Via 
Alexa och Google Assistant-aktiverade enheter kan du med din röst be din robot om att städa dessa områden, 
genom att till exempel säga: “Hey Google, be Braava jet m6 att moppa runt toaletten2." 
 



• Undviker fler av de föremål du önskar, att den ska undvika - Roomba j-seriens robotdammsugare kan registrera 
ännu fler hinder än tidigare, vilket ger dig större trygghet för att arbetet kommer att bli gjort. Roomba j-seriens 
robotar kommer nu att känna igen och undvika husdjursleksaker, mat- och vattenskålar, kattlådor och 
rycksäckar, förutom tidigare stödda föremål som skor, strumpor, sladdar, hörlurar, kläder, handdukar och 
efterlämningar från husdjur i fast form.  
 

• Hoppa över ett rum - Saker och ting går inte alltid som planerat, inte heller din städrutin. Därför kan du nu 
hoppa över ett rum under ett pågående städjobb för att undvika oönskade avbrott. Om du trycker på knappen 
"Hoppa över" i iRobot Home-appen eller utfärdar ett röstkommando hoppar du över rummet eller zonen som 
roboten för närvarande arbetar med. Roboten flyttar då till nästa rum eller område, så att du kan fortsätta din 
dag utan avbrott. 
 

• Ännu fler Siri-genvägar - iOS-användare kan nu skapa Siri-genvägar till direkt rumsstädning och sparade 
”favoriter” från iRobot Home-appen. Nu kan du använda din röst för att be Siri om att städa områden som 
vardagsrummet eller matrummet. Via ett röstkommando kan du dessutom starta ett städjobb från dina sparade 
favoriter i iRobot Home-appen. Du kan till exempel säga: "Hej Siri, städa efter kvällsmaten”, och din Roomba 
eller Braava jet m6 städar de rum som du har pekat ut som favorit.  

 
iRobots kunddata-, privatlivs- och säkerhetsförpliktelse  
iRobot-produkter och iRobot OS stöds av företagets engagemang för din integritet och datasäkerhet. All data hålls 
säker från början till slut och inkorporerar flera lager av skydd kring företagets robotar, moln och apptjänster. iRobot 
behandlar kunddata med de högsta standarderna inom integritetsskydd och har uppnått det globalt erkända TRUSTe 
Certified Privacy Seal för detta ändamål. Du kan när som helst uppdatera dina inställningar i appen, vilket ger dig 
möjligheten att styra vilken information iRobot har åtkomst till. iRobot säljer inte och kommer inte att sälja 
kundinformation. 
 
" Hos iRobot är skydd av kundinformation och integritet av högsta prioritet när vi utforskar möjligheter inom 
hushållsrobotar och hemmets framtid”, säger Colin Angle. "Vi vet, att kunderna hälsar oss välkomna till deras hem, 
för att de litar på, att våra produkter kommer att hjälpa dem att göra mer, och att vi respekterar deras upplysningar. 
Vi tar det förtroendet på allvar.” 
 
iRobot är också det första konsumentrobotföretaget att uppnå TÜV SÜD Cyber Security Mark för Roomba j7/j7+ 
robotdammsugare. iRobot eftersträvar för närvarande samma nivå av certifiering för Roomba Combo j7/j7+ 
robotdammsugare och golvmopp. 
 
Priser och tillgänglighet 
 
• Rekommenderat försäljningspris Roomba Combo j7: SEK 8 199,-  
• Rekommenderat försäljningspris Roomba Combo j7+ (med Clean Base®): SEK 10 499,- 
 
Roomba Combo j7 och j7+ kommer att finnas tillgängliga i början av oktober 2022. 
 
-- 
 
Länk till highres. bilder: https://we.tl/t-YqlAp0P8Vl 
Länk till YouTube-video: https://youtu.be/JyioMn2KL9Y  
 
Följ iRobot på:  
Facebook 
Instagram  
 
Följ iRobot CEO Colin Angle på Twitter och LinkedIn.  
 
-- 
 
 
 

https://we.tl/t-YqlAp0P8Vl
https://youtu.be/JyioMn2KL9Y
https://www.facebook.com/irobot.se
https://www.instagram.com/irobot_se/
https://twitter.com/colinangle
http://www.linkedin.com/in/colinangle


För ytterligare information kontaktas:   
 
Witt PR-avdelning 
E-post: presse@witt.dk  
 
-- 
 
1Robotbeteende beror på modell.  
2Fungerar med Alexa och Google Assistant aktiverade enheter och Siri. Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör 
Amazon.com eller dess dotterbolag. Google är ett varumärke tillhörande Google LLC. Siri är ett registrerat varumärke tillhörande Apple Inc., 
registrerat i USA och andra länder och regioner.  
3Vissa digitala funktioner i iRobot OS fungerar endast med Imprint® Smart Mapping-robotar, såsom Roomba i-seriens, Roomba s-seriens samt 
Roomba j-seriens robotdammsugare och Braava jet m6-robotgolvmopparr. Timing och tillgänglighet av iRobot OS-funktioner kan variera 
beroende på modell.  
 
-- 
 
Om iRobot Corp.  
iRobot är ett globalt konsumentrobotföretag som designar och bygger intelligenta robotar och heminnovationer som 
gör livet bättre. iRobot® skapade kategorin hushållsrobotar med introduktionen av Roomba robotdammsugaren 
2002. Idag är iRobot® ett företag som har sålt miljontals hushållsrobotar över hela världen. iRobots produktlinje, 
inklusive Roomba® robotdammsugare och Braava® robotgolvmoppar, är utrustade med teknologier och avancerade 
koncept inom rengöring, kartläggning och navigering. iRobots®-ingenjörer bygger robotar som gör hemmet lättare 
att underhålla och skapar ett hälsosammare inomhusklimat. För mer information om iRobot®, besök www.irobot.se  
 
Om Witt 
Witt A/S är Nordens starkaste brandhouse. Vi representerar och har agentur för en rad internationella varumärken, 
men utvecklar och distribuerar även produkter under eget namn. Gemensamt för våra många olika varumärken är, 
att de utvecklar exklusiva produkter och apparater för hemmet med fokus på god design. Hos Witt A/S vi alltid flera 
bollar i luften, och verksamheten drivs av nyfikenhet på vilka nya och spännande produkter som finns där ute till våra 
kunder – och slutligen till konsumenterna. Vi är lokalt placerade i Gødstrup i närheten av Herning, Danmark, men har 
en internationell utblick med försäljning i hela Norden, Storbritannien, Irland och Benelux.  
 
Till iRobot-investerare 
Vissa uttalanden i detta pressmeddelande, som inte är baserade på historisk information, är framåtblickande 
uttalanden som gjorts i enlighet med safe harbor-bestämmelserna i Private Securities Litigation Reform Act från 
1995.” Detta pressmeddelande innehåller uttryckliga eller underförstådda framtidsinriktade uttalanden om iRobot 
Corporations förväntningar på nya produktfunktioner, inklusive funktioner som ökar produktens prestanda över tid. 
Dessa uttalanden är varken löften eller garantier, men är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, av vilka 
många ligger utanför vår kontroll, vilket kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som avses i 
dessa framåtblickande uttalanden. Befintliga och potentiella investerare varnas för att inte förlita sig i onödan på 
dessa framåtblickande uttalanden, som endast gäller från och med detta datum. iRobot åtar sig ingen skyldighet att 
uppdatera eller revidera informationen i detta pressmeddelande, vare sig som ett resultat av ny information, 
framtida händelser eller omständigheter. För ytterligare information om dessa och andra risker som iRobot står 
inför, se information i våra offentliga anmälningar till Securities and Exchange Commission inklusive, utan 
begränsning, vår senaste årsrapport på Form 10-K. 
 

http://www.amazon.com/
http://www.irobot.se/

