
Farvel rengjøring 
Hei, rene gulv
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I løpet av de siste 30 årene har vi 
bygget mer enn 30 millioner roboter 
og redefinert måten folk gjør rent på. 
I dag bygger vi intelligente produkter 
av en enda høyere standard, som 
passer perfekt inn i hverdagen din,  
så du kan nyte livet mens hjemmet 
ditt blir tatt vare på.

ÅRS
Ekspertise og 
innovasjon innen 
robotteknologi
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Sammenligningsdiagram for Roomba®-robotstøvsuger

Rengjør gulvtepper og harde gulv

Rengjøringsmønster

Driftstid

Sugekraft

Høydepunkter

iRobot-forskjellen

Clean Base™ - Ekstern støvbeholder

PERFEKT FOR HJEM MED KJÆLEDYR

Antiallergensystem

Flokefrie børster

Høyeffektivt filter

RENGJØRINGSYTELSE

Øker innsatsen i skitnere områder

Hjørner og kanter

POWERED BY IROBOT GENIUS™

Grundigere tepperengjøring

Spesialisert hjørnerengjøring

Kobles til Braava jet™ m6 Robotgulvmopp

Smart Home-tilkobling

Oppretter favorittrutiner for renhold

Stemmestyrt

Anbefalinger for personlig renholdsplan

Sesongbaserte anbefalinger for renhold

Velger spesifikke rom eller områder som skal rengjøres

Ser hvor gulvet er rent

Oppretter Rene soner og Adgang forbudt-soner

Velger spesifikke rom eller områder som skal rengjøres

Tilpassede rengjøringsanbefalinger

Oppretter favorittrutiner for renhold

Ytelse

Powered by iRobot Genius™

*Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.
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Rent på din måte
Imprint™ Smarte kart gir deg muligheten til 
å kontrollere hvilke rom som skal rengjøres 
og når det skal gjøres, slik at støvsugingen 
tilpasses hverdagen din. Du kan også be 
roboten din om å unngå visse områder  
eller objekter med Adgang forbudt-soner 
som kan tilpasses.

Vår grundigste 
rengjøring
Et 3-trinns rengjøringssystem, med  
40 ganger kraftigere sugeevne*, drar opp 
skitt, støv og dyrehår som sitter dypt nede 
i gulvteppene. Du får dermed det renere 
enn du kunne ha forestilt deg, uten å løfte 
en finger.

Roomba® s9-robotstøvsuger

Ekstra avansert 
navigasjon
Den nytenkende vSLAM™-
navigasjonsteknologien lar s9 kartlegge 
hjemmet ditt, slik at den kan navigere i rette, 
e�ektive linjer. Når batteriet er nesten utladet, 
går roboten og lader seg selv slik at den kan 
fortsette der den slapp til jobben er fullført.

* Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Lærer seg din måte  
å gjøre rent på
Roomba® s9-robotstøvsuger lærer seg 
renholdsrutinene dine og kan anbefale deg 
renholdsplaner som passer til din livsstil. 
Gjør rengjøring enda enklere slik at du kan 
fokusere på alt det andre.

Spesialdesignet for  
å komme til  
i vanskelige hjørner
Jo mer s-serien gjør, desto mindre må du 
jobbe. La s-serien ta ansvaret for grundig 
rengjøring med sin unike PerfectEdge™-
teknologi. Den fanger opp støv og partikler  
selv i de vanskeligste hjørnene i hjemmet ditt. 

Støvsuger søl  
i øyeblikket
Frokostblanding på gulvet? Veltet katten 
potteplanten igjen? S-serien lytter til 
stemmen din** og går nøyaktig dit du 
vil, enten det er foran sofaen eller under 
spisebordet, for å rydde opp uten at du 
trenger å løfte en finger.

** Samarbeider med enheter kompatible med Alexa og Google Home. Alexa 
og alle relaterte logoer er varemerker tilhørende Amazon.com, Inc. eller 
dets datterselskaper. Google Home er et varemerke tilhørende Google LLC.
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Roomba® s9+-robotstøvsuger

Vår grundigste rengjøring
Et 3-trinns rengjøringssystem, med 40 ganger kraftigere sugeevne*, drar opp skitt, støv og dyrehår  
som sitter dypt nede i gulvteppene. Du får dermed det renere enn du kunne ha forestilt deg,  
uten å løfte en finger.

Tømmer seg selv
s9+ tømmer seg selv automatisk i en  Clean Base™ - Ekstern støvbeholder. Denne har AllergenLock-
støvposer med 4-lags allergenblokkerende materiale, og fanger opp 99 % av pollen og muggsporer.

Støvsuger søl  
i øyeblikket
Frokostblanding på gulvet? Veltet katten 
potteplanten igjen? S-serien lytter til stemmen 
din** og går nøyaktig dit du vil, enten det er 
foran sofaen eller under spisebordet, for å rydde 
opp uten at du trenger å løfte en finger.

Rent på din måte
Imprint™ Smarte kart gir deg muligheten til 
å kontrollere hvilke rom som skal rengjøres 
og når det skal gjøres, slik at støvsugingen 
tilpasses hverdagen din. Du kan også be 
roboten din om å unngå visse områder 
eller objekter med Adgang forbudt-soner 
som kan tilpasses.

*Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Lærer seg din måte 
å gjøre rent på
Roomba® s9+ robotstøvsuger lærer seg 
renholdsrutinene dine og kan anbefale 
deg renholdsplaner som passer til din 
livsstil. Gjør rengjøring enda enklere slik at 
du kan fokusere på alt det andre.

** Samarbeider med enheter kompatible med Alexa og Google Home. Alexa 
og alle relaterte logoer er varemerker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets 
datterselskaper. Google Home er et varemerke tilhørende Google LLC.
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Ekstra avansert 
navigasjon
Den nytenkende vSLAM™-navigasjonsteknologien 
lar i7 kartlegge hjemmet ditt, slik at den kan 
navigere i rette, e�ektive linjer. Når batteriet er 
nesten utladet, går roboten og lader seg selv  
slik at den kan fortsette der den slapp til jobben  
er fullført.

Fint støv?  
Større rusk?  
Ikke noe problem
Opplev grundig rengjøring med Dual Multi-
Surface gummibørster, en kantfeiebørste 
for detaljer, og 10 ganger ekstra kraftig 
sug* som drar opp skitt, støv og dyrehår fra 
skjulte gjemmesteder.

Lærer seg din måte 
å gjøre rent på
Lærer seg dine rengjøringsvaner  
og kommer med forslag som passer 
deg. Den anbefaler deg også ting det 
er lett å glemme, som behovet for ekstra 
rengjøringsøkter i allergisesonger  
og røytetider.

Støvsuger søl 
i øyeblikket
Frokostblanding på gulvet? Veltet katten 
potteplanten igjen? i7 lytter til stemmen din* og 
går nøyaktig dit du vil, enten det er foran sofaen 
eller under spisebordet, for å rydde opp uten at 
du trenger å løfte en finger.

Roomba® i7-robotstøvsuger

Nyt fullstendig kontroll over renholdet
Imprint™ Smarte kart gir deg muligheten til å kontrollere hvilke rom som skal rengjøres og når det skal 
gjøres, slik at støvsugingen tilpasses hverdagen din. Du kan også be roboten din om å unngå visse 
områder eller objekter med Adgang forbudt-soner som kan tilpasses. 

* Samarbeider med enheter kompatible med Alexa og Google Home.

* Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.
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Roomba® i7+-robotstøvsuger

Rengjør etter deg, og etter seg selv
Med Clean Base™ - Ekstern støvbeholder, kan i7+ tømme seg selv i en AllergenLock støvpose i opptil 
60 dager, uten at du må gjøre noe. Dette er bare ett eksempel på hvordan i7+ tar ansvaret for 
rengjøringen for deg.

Nyt fullstendig kontroll over renholdet
Imprint™ Smarte kart gir deg muligheten til å kontrollere hvilke rom som skal rengjøres og når det skal 
gjøres, slik at støvsugingen tilpasses hverdagen din. Du kan også be roboten din om å unngå visse 
områder eller objekter med Adgang forbudt-soner som kan tilpasses.

Lærer seg din måte  
å gjøre rent på
Lærer seg dine rengjøringsvaner og kommer 
med forslag som passer deg. Den anbefaler 
deg også ting det er lett å glemme, som 
behovet for ekstra rengjøringsøkter i 
allergisesonger og røytetider.

* Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™ System.

Fint støv?  
Større rusk?  
Ikke noe problem
Opplev grundig rengjøring med Dual Multi-
Surface gummibørster, en kantfeiebørste 
for detaljer, og 10 ganger ekstra kraftig 
sug* som drar opp skitt, støv og dyrehår fra 
skjulte gjemmesteder.

Støvsuger søl  
i øyeblikket
Frokostblanding på gulvet? Veltet katten 
potteplanten igjen? i7+ lytter til stemmen din*  
og går nøyaktig dit du vil, enten det er foran  
sofaen eller under spisebordet, for å rydde opp 
uten at du trenger å løfte en finger.

* Samarbeider med enheter kompatible med Alexa og Google Home.
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** Amazon, Echo, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker som 
tilhører Amazon.com, Inc. eller datterselskaper. Google Home er et 
varemerke som tilhører Google LLC.

†Roboten oppdager smuss mens den arbeider.

Gjør rent rundt deg 
og livet ditt
Den nytenkende vSLAM™-
navigasjonsteknologien lar Roomba® 96X 
roboten kartlegge hjemmet ditt, slik at den 
kan navigere i rette, e�ektive linjer med rent 
gulv bak seg. Og når batteriet er nesten 
utladet, lader den seg selv slik at den kan 
fortsette der den slapp til jobben er fullført.

Fint støv?  
Større rusk? 
Ikke noe problem
Drar inn gjenstridig støv og skitt ved hjelp 
av et 3-trinns rengjøringssystem med 
Dual Multi-Surface gummibørster og en 
kantfeiebørste for gulvlister og hjørner, 
samt 5X ekstra kraftig sug*.

Finner og  
fjerner smuss
Dirt Detect™-sensorer varsler roboten din om 
mer skitne områder i hjemmet ditt og rengjør 
dem grundigere, slik at mye brukte områder i 
huset forblir like rene som resten av huset.

Kompatibel med 
Imprint™ Link-
teknologien
Nå kan du pare robotstøvsugeren i 
Roomba® 900-serien med Braava jet™ m6-
robotgulvmoppen for å automatisk starte 
gulvvasken når støvsugingen er fullført.

Roboten som 
planlegger
Robotene våre lærer seg hvordan du liker å 
rengjøre. De gir deg personlige anbefalinger for 
renholdsplaner, eller foreslår tidspunkter hjemmet 
ditt trenger oftere rengjøring, som i allergisesongen 
eller den verste røytetiden for kjæledyret ditt.

Robotstøvsugere i Roomba® 900-serien

FPOFPO

* Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™-system.

Gjør rent uten å løfte 
en finger
Fortsett med det du holdt på med. Bruk 
iRobot Home-appen, Google Assistant 
eller Alexa til å fortelle roboten din hvor den 
skal gjøre rent, og så kan du slappe av.
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** Amazon, Echo, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker som 
tilhører Amazon.com, Inc. eller datterselskaper. Google Home er et 
varemerke som tilhører Google LLC.

†Roboten oppdager smuss mens den arbeider.

Gjør rent uten å løfte 
en finger
Fortsett med det du holdt på med. Bruk 
iRobot Home-appen, Google Assistant 
eller Alexa til å fortelle roboten din hvor den 
skal gjøre rent, og så kan du slappe av.

Roboten som 
planlegger 
Robotene våre lærer seg hvordan du liker  
å rengjøre. De gir deg personlige anbefalinger 
for renholdsplaner, eller foreslår tidspunkter 
hjemmet ditt trenger oftere rengjøring, som  
i allergisesongen eller den verste røytetiden for 
kjæledyret ditt.

Fint støv?  
Større rusk?  
Ikke noe problem
Drar inn gjenstridig støv og skitt ved hjelp 
av et 3-trinns rengjøringssystem med 
Dual Multi-Surface gummibørster og en 
kantfeiebørste for gulvlister og hjørner, 
samt 5X ekstra kraftig sug*.

Robotstøvsugere i Roomba® e-serien

Finner og fjerner smuss
Dirt Detect™-sensorer varsler roboten din om mer skitne områder i hjemmet ditt og rengjør dem 
grundigere. Et automatisk justerende rengjøringshode tilpasser høyden automatisk, for  
å rengjøre både tepper og harde gulv.

Smart nok til å takle møblene dine
En komplett pakke med avanserte sensorer lar e-serien navigere under og rundt møbler og 
inntil kanter. Avsatsdetektoren hindrer at roboten faller ned trapper. Den dokker og lader opp 
automatisk etter rengjøringen.

* Sammenlignet med Roomba® 600-seriens AeroVac™ System.
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**Roboten oppdager smuss mens den arbeider

*Amazon, Echo, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører 
Amazon.com, Inc. eller deres partnere. Google Home er et varemerke som 
tilhører Google LLC.

Finner og 
fjerner smuss
Dirt Detect™-sensorer varsler roboten din 
om mer skitne områder i hjemmet ditt og 
rengjør dem grundigere. Et automatisk 
justerende rengjøringshode tilpasser 
høyden automatisk, for å rengjøre både 
tepper og harde gulv.

Roboten som 
planlegger 
Robotene våre lærer seg hvordan du liker å 
rengjøre. De gir deg personlige anbefalinger 
for renholdsplaner, eller foreslår tidspunkter 
hjemmet ditt trenger oftere rengjøring, som i 
allergisesongen eller den verste røytetiden for 
kjæledyret ditt.

Smart nok til å takle 
møblene dine
En komplett pakke med avanserte 
sensorer lar e-serien navigere under 
og rundt møbler og inntil kanter. 
Avsatsdetektoren hindrer at roboten faller 
ned trapper. Den dokker og lader opp 
automatisk etter rengjøringen.

Robotstøvsugere i Roomba® 600-serien

Smartere rengjøring av hjemmet
Vårt 3-trinns rengjøringssystem bruker Dual Multi-Surface gummibørster, en spesielt designet 
kantfeiebørste og god sugeevne for å fjerne alt fra små partikler til store rusk på tepper og harde gulv.

Gjør rent uten å måtte 
løfte en finger
Bruk Alexa- eller Google Assistant-
stemmekommandoer for å kontrollere 
rengjøringen. Bruk iRobot® Home-appen for å 
planlegge og overvåke rengjøringsøkter.
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Velger spesifikke rom eller områder som skal vaskes

Tilpassede rengjøringsanbefalinger

Oppretter favorittrutiner for renhold

Powered by iRobot Genius™

Ideelle områder for rengjøring

Tilpass spraynivået

Gulvvaskmoduser

Presis jetstråle

Høydepunkter

iRobot-forskjellen

Rengjør like skånsomt som du gjør

Maximized-Edge design

Lader opp og fortsetter gulvvasken

RENGJØRINGSEVNE

Fungerer med Braava jet  -rengjøringsmiddel for harde gulv™

Fungerer med engangs- eller vaskbare kluter

POWERED BY IROBOT GENIUS™

Feier grundig

Gulvvask

Smart Home-tilkobling

Oppretter favorittrutinger for gulvvask

Stemmestyrt

Anbefalinger for personlig renholdsplan

Sesongbaserte anbefalinger for gulvvask

Velger spesifikke rom eller områder som skal vaskes

Ser hvor gulvet er vasket

Perfekt for polerte, harde gulv

Vibrerende rengjøringshode

Oppretter Rene soner og Adgang forbudt-soner

Kobles til Roomba® Robotstøvsuger

Ytelse

Kjøkken og bad

3 moduser

Braava jet™ 250
Robotgulvmopp

2 moduser

Tilpasset gulvvask-kontroll

Tilpasset gulvvask-kontroll

Tilpasset gulvvask-kontroll

Tilpasset gulvvask-kontroll

Braava jet™ m6
Robotgulvmopp

Flere rom og store områder

Sammenligningsdiagram for Braava®-robotgulvmopp
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Lærer seg din måte 
å gjøre rent på
Lærer seg dine rengjøringsvaner og 
kommer med forslag som passer deg. 
Den anbefaler deg også ting det er lett å 
glemme, som behovet for ekstra gulvvask i 
allergisesonger og røytetider.

Still inn rengjøringen 
din på jetkraft
Braava jet™ m6 gulvvaskerobot med Presis 
jetstråle løser opp smuss, kliss* og fett, og 
den er ideell for flere rom og større områder.

Gulvvasken som 
passer perfekt  
til livet ditt
Ka�eflekker på gulvet? Skitne hundespor? 
m6 lytter til stemmen din* og går nøyaktig dit 
du vil, enten det er foran sofaen eller under 
spisebordet, for å tørke opp uten at du trenger  
å løfte en finger.

Nyt fullstendig kontroll 
over gulvvasken
Vasker akkurat når, hvor og slik du vil.  
Imprint™ Smarte kart lar deg informere m6 
hvor og når den skal vaske gulvet, mens de 
tilpassede Adgang forbudt-soner forteller den 
hvor den ikke får gå.

Robotgulvmopper i Braava jet™ m-serien

* Testet i SPOT-rengjøringsmodus.

Vaskbar klut 
for gulvvask
De vaskbare klutene for gulvvask bruker 
absorberende fibre som takler klissete søl,  
smuss* og fett.

Feiing
Kluter til feiing bruker elektrostatisk kraft til 
å fange opp smuss, støv og dyrehår.

Vaskbar klut for feiing
Vaskbare kluter for feiing bruker mikrofiber til  
å fange opp skitt, støv og dyrehår. 

Gulvvask
Klutene for gulvvask har en absorberende 
overflate som takler klissete søl, smuss* og fett.

* Testet i SPOT-rengjøringsmodus.

* Samarbeider med enheter kompatible med Alexa og Google Home. Alexa 
og alle relaterte logoer er varemerker tilhørende Amazon.com eller dets 
datterselskaper. Google Home er et varemerke tilhørende Google LLC
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Kommer til på 
trange steder
Kompakt størrelse med maksimert kantdesign 
og sømløs navigering bidrar til at Braava jet™- 
robotgulvmopp rengjør gulvene grundig,  
selv på steder det er vanskelig å komme til, 
inkludert hjørner og under skap.

Automatisk rengjøring 
basert på behovene 
dine
Det vibrerende rengjøringshodet og Braava jet™-
rengjøringskluter takler smuss og flekker†. Fest en 
Braava jet™ rengjøringsklut på roboten og trykk 
CLEAN. Braava jet™ velger automatisk den riktige 
rengjøringsmodusen basert på kluttypen.  
Velg mellom klut for gulvvask, en fuktig moppeklut 
eller klut for feiing.

Målrettet spraying 
fjerner smuss  
og flekker*
Presis jetstråle** løser opp smuss og flekker på 
små områder, f.eks. kjøkken og bad.*  
Braava jet™- robotgulvmoppen søker etter 
hindre før den sprayer for å beskytte møbler, 
tepper og vegger.

Robotgulvmopper i Braava jet™ 200-serien

*Testet i modus for gulvvask på tørre ka�e- og brusflekker.
** Presis jetstråle kan kun brukes i gulvvask- og moppemodus.

† Testet i modus for gulvvask på tørre ka�e- og brusflekker.

Braava jet™-rengjøringsklut-system
Braava jet™-roboten velger automatisk den riktige rengjøringsmetoden basert på 
kluttypen. Velg mellom kluter for gulvvask, kluter for mopping eller kluter for feiing.

Braava jet™-klut for gulvvask
Fjern smuss og flekker* med et vannaktivert 
rengjøringsmiddel som etterlater seg en frisk og ren duft.

Braava jet™-klut for mopping
Rengjør støv og skitt med et vannaktivert rengjøringsmiddel  
som etterlater seg en frisk og ren duft.

Braava jet™-klut for feiing
Fang og samle opp støv, smuss og dyrehår.

Ideell for slipte, harde gulv
Utviklet for å vaske og feie polerte harde gulv, inkludert parkett, fliser og steingulv.

kluttypen. Velg mellom kluter for gulvvask, kluter for mopping eller kluter for feiing.
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