
iRobot vinner eftertraktad design- och produktutmärkelse 2020: Red Dot 
"Bäst av det bästa", iF DESIGN AWARD, CES Innovations Award Honoree 
 

 
 
Med mer än 30 års erfarenhet inom robotteknologi och 1 500 patent över hela världen flyttar iRobot 
fortfarande gränserna inom innovation, och lanserar några av världens mest intelligenta och avancerade 
hushållsrobotar. iRobot har nu sålt mer än 30 miljoner hushållsrobotar världen över, där det nya tillskottet 
– robotdammsugaren Roomba s9+ och robotgolvmoppen Braava jet m6 - på ett intelligent och automatiskt 
sätt samarbetar och ser till, att dina golv först dammsugs och därefter blir tvättade. Denna banbrytande 
teknik, den sofistikerade designen samt Smart Home-integrationen har lett till en rad eftertraktade 
internationella design- och produktpriser under 2020.  
 
iRobot Roomba s9+ samt Braava jet m6 vinnare av Red Dot “Best of the Best” 2020  
 
Både iRobot Roomba s9+ robotdammsugare med Clean Base™ Extern dammbehållare och iRoobt Braava jet 
m6 robotgolvmopp har vunnit det prestigefyllda Red Dot ”Best of the Best” i kategorin Produktdesign 2020. 
"Best of the Best" delas ut av Red Dot för de produkter som är särskilt framstående. Priset symboliserar en 
avancerad design och går till de bästa produkterna i kategorin.  
 
Red Dot Award / Produktdesign är en av världens största designtävlingar. 2020 deltog designers och 
tillverkare från mer än 60 länder med mer än 6 500 produkter i tävlingen. Men bara 1,5 % av de anmälda 
produkterna, vann en Red Dot: Best of the Best. Den internationella juryn består av 40 erfarna experter 
med olika fackkompetenser, som i mer än 60 år har träffats en gång om året för att välja ut årets bästa 
design. Under den avgörande processen, som spänner över flera dagar, testar de produkterna, diskuterar 
dem och når till slut ett välgrundat beslut om designkvaliteten på de anmälda produkterna. Med det trogna 
mottot ”På jakt efter bra design och innovation" fokuserar deras bedömning på kriterier som nivå för 
innovation, funktionalitet, overall kvalitet, lång livstid och ergonomi.   
 
2019 vann iRobot Roomba i7+ den exklusiva Red Dot “Best of the Best” Award.  
 
För ytterligare information om Red Dot: https://www.red-dot.org/. 
 
 
 
 
 

https://www.red-dot.org/project/roombar-i7-with-clean-basetm-automatic-dirt-disposal-37399
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nam02.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.red-2Ddot.org-252F-26data-3D02-257C01-257Capandya-2540we-2Dworldwide.com-257Ca67aec9334ee481d9aa808d6bdad620f-257C3ed60ab455674971a5341a5f0f7cc7f5-257C0-257C0-257C636904949718436608-26sdata-3DZRzuLA-252BBla-252BU3rCx3DUF7hYDqAVCprNUN-252Fagl5080z0-253D-26reserved-3D0&d=DwMGaQ&c=jIGm9aumLIlctTGl0fKZ3w&r=7Rff9RNe2npkVxI7cyUz8Q&m=_Pg4Hi1VFccgYhaPHN89MdpTzW9iKowouT0zAVWjCRk&s=mOP78DPR51U6444AcMWQUFxmsKMMCtBv6YiGMhdtWes&e=


iF DESIGN AWARD 2020 
 
iRobot Roomba s9+ vann dessutom IF DESIGN AWARD 2020. I mer än 60 år har iF DESIGN AWARD varit 
känd som tongivande inom exceptionell design. IF-märket är känt över hela världen för framstående design, 
och iF DESIGN AWARD är ett av de mest eftertraktade designpriserna i världen.   
 
Roomba s9+ robotdammsugaren övertygade de 78 jurymedlemmarna, bestående av experter från hela 
världen, med sitt unika rengöringssystem, PerfectEdge™-teknologin samt robotens Imprint™ Link-teknologi, 
som möjliggör det intelligenta samarbetet mellan Roomba s9+ robotdammsugaren och Braava jet m6-
robotgolvmoppen, där de två robotarna ser till, att det först dammsugs och därefter tvättas golv – helt 
automatiskt och utan din hjälp.  
 
Se under “Design Excellence-sektionen” i iF WORLD DESIGN GUIDE för mer information om Roomba s9+. 
 
Utöver de två eftertraktade internationella designpriserna under 2020, skördar robotdammsugarna 
Roomba s9+ och Roomba i7+ samt robotgolvmoppen Braava jet m6 kontinuerligt priser och ”bäst i test” i 
magasin och på review sites: 
 
• iRobot Roomba s9+ robotdammsugaren blev 2020 utnämnd: CES Innovation Awards Honoree. 

Ytterligare information finns på CES’ website 
• WIRED UK utsåg Roomba i7+: ‘Wired Recommends’ The Best Robot Vacuum for 2020 
• Braava jet m6 robotgolvmopp mottar Tysklands PLUS X Award för innovation, kvalitet, design, 

användarvänlighet samt funktionalitet.   
• Real Homes delade ut 5 stjärnor till både Roomba s9+ och Braava jet m6 som bästa robotdammsugare 

och robotgolvmopp.  
• Roomba i7 + skördar också rekommendationer från:M3, Datatid, Tek.no, EkstraBladet m.m. 
• Roomba s9+ skördar också rekommendationer från: M3, Dinside.no, JyskeVestkysten m.m. 

 
Länk till highres. bilder: https://media.witt.dk/_ZDOvTRZ75mCI9R 
 
För mer information om iRobot: www.irobot.dk 
 
 
För mer information kontaktas:   
 
Ida Birgitte Holm  
Product Manager, SDA  
Mail: ibh@witt.dk  
Telefon: +45 23 98 81 30 
 

https://ifworlddesignguide.com/entry/285463-irobot-roomba-s9
https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees/2020/Honorees/R/Roomba-s9-vacuum-Clean-Base-Automatic-Dirt-Di.aspx
https://www.wired.co.uk/article/best-robot-vacuum-cleaner
https://plusxaward.de/en/portfolio/irobot-braava-m6/
https://www.realhomes.com/reviews/roomba-s9-review
https://www.realhomes.com/buying-guides/best-robot-mop
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