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PRESENTATION AV ROOMBA® 980

Med styrkan att förändra  
ditt sätt att städa

Robotdammsugare



Städar ett helt våningsplan 
i ditt hem

Koppla upp dig för att  
städa var du än är 

Ökar automatiskt kraften 
på mattor där den  
behövs som mest

Smart Simple Clean

Renare golv. Över hela huset. Tryck bara på en enda knapp. 

Roomba® 980
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Din partner för ett  
renare hem
Kraften att sköta dammsugningen 
så att du kan ta hand om allt annat 
som livet har i beredskap för dig
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SMART

Roomba® hittar själv vägen
Roomba® navigerar sömlöst och e�ektivt runt ett helt våningsplan  
i ditt hem och laddar upp sig själv när det behövs tills jobbet är klart. 

Den går hela vägen för att städa ditt hem
Roomba® arbetar kontinuerligt i upp till två timmar*,  
 laddar automatiskt upp sig själv och fortsätter 
 städningen tills jobbet är helt klart. 

Städar ett helt våningsplan i ditt hem
iAdapt® 2.0 navigering med visuell positionering hjälper Roomba® 
att sömlöst och e�ektivt navigera runt ett helt våningsplan i ditt 
hem. Den håller reda på sin position och laddar upp sig själv när 
det behövs tills jobbet är klart.  

4  |   Roomba® 980 Roomba® 980  |  5 *Testad i iRobots hemmatestlabb på hårda golv. Arbetstiden kan variera. 
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Få en kraftfull städning 
Den nya Gen 3-motorn ger Roomba® 

upp till 10 ggr mer sugkraft* när det 
behövs.  

SIMPLE

Koppla upp dig för  
att städa var du än är
Med iRobots HOME-app kan du städa och  
schemalägga bekvämt — när som helst, var  
du än är. Eller tryck bara på CLEAN på roboten.

CLEAN

Smutsen har inte 
en chans
Rengöringssystemet AeroForce™ med matt-booster  
ger upp till 10 ggr mer sugkraft* på mattor genom
att automatiskt öka prestandan i Gen 3-motorn  
där damm och smuts gömmer sig. 

*Jämfört med Roomba® 600- och 700-seriens AeroVac™- system6  |  Roomba® 980 Roomba® 980  |  7 

Välj den städning som passar 
bäst för dig
Styr hur Roomba® städar ditt unika  
hem, med valmöjligheter som t ex hur  
många rengöringscykler du vill ha och 
matt-booster. 

Håll ett öga på jobben
Med iRobot HOME-appen kan du se 
statusen för städjobben, var du än är. 

Få ut det mesta av din Roomba®

Oavsett om du är hemma eller på 
språng, finns supporttips speciellt  
inställda för din Roomba® tillgängliga  
när du vill ha dem.
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CLEAN

Det krävs mer än sugkraft
Aeroforce™ 3-stegs rengöringssystem använder en kombination av  
rotation, uppsamling och sugkraft för att ge en kraftfull städning. 

1

2

3

Rotation — lösgör skräp som fastnat på mattfibrer 

Uppsamling — dubbla motroterande borstar lyfter 
upp smuts och skräp från alla golvtyper

Sugkraft —  den nya Gen 3-motorn ger upp till 10 ggr 
mer sugkraft*
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Den hjälp du  
behöver för att  
få mer gjort
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Städning varje dag
Förebygg dagligt damm och smuts genom att dammsuga varje dag.

Har du trappor? Inga problem
Cli� Detect — trappsensorer gör att 
Roomba® undviker trappor och andra 
farliga fallhöjder.

Navigerar i den riktiga världen
Design med låg profil — med en 
höjd på bara 9,2 cm har Roomba® 

designats särskilt för att rymmas  
under de flesta möbler, så att  
smutsen inte har någon plats att 
gömma sig på. 

Upptäcker smuts
Koncentrerad städning —  Roomba® 

använder optiska och akustiska 
sensorer för att upptäcka höga 
koncentrationer av smuts, damm och 
djurhår och genomför sedan en 
koncentrerad städning där det 
behövs som mest. 
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Hanterar hår enkelt
Tangle-Free dammuppsamlare —  
förebygger trassliga hårbollar och  
annat skräp och gör det ännu enklare  
för Roomba® att hantera den dagliga  
ansamlingen av smuts. 

Tar hand om skräpet i hörnen
Roterande sidoborstar — föser in 
skräpet framför rengöringssystemet  
i 3 steg vilket gör Roomba® bra på att 
få bort smuts från vägglisterna.

Fångar damm
HEPA-typ filter* — fångar smuts, 
damm och allergener så små som en 
mikron för att bidra till att hålla luften 
ren. 

Du slipper irriterande djurhår
Städning varje dag är det bästa sättet att slippa ansamling av djurhår.  
Så nu, tack vare Roomba® 980, är det enklare än någonsin att hantera djurhår.  
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*iRobots HEPA-typ filter använder E11-media som vid tester har fångat 99 % av partiklar så små som  

1 mikron som passerat genom filtret enligt IEST-RP-CC001.5
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Styr var din robot ska städa
Dual Mode Virtual Wall®-barriärerna har två lägen för att ge dig  
bättre kontroll över var din robot städar. 

Redo att gå hela  
vägen
iRobot® har litiumjonbatterier som håller din 
robot igång kontinuerligt i upp till 2 timmar*. 
Och när batteriet börjar ta slut, återvänder 
Roomba® till sin Home Base® laddningsstation 
för att ladda upp sig och fortsätter sedan 
städa tills jobbet är klart. 

Virtual Wall-läge
Håller din robot i de rum du vill ha 
städade och ute ur dem du inte 
vill städa

Halo-läge
Håller din robot borta från saker 
du vill skydda

16  |   Roomba® 980

*Testad i iRobots hemmatestlabb på hårda golv.  
Arbetstiden kan variera. 
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iRobots HOME-app
Information om kompatibilitet med OS hittar du på www.irobot.com/app
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*iRobots HEPA-typ filter använder E11 HEPA-media som 
testats för att fånga upp 99 % av partiklar så små som 1 mikron 
som passerar genom filtret enligt IEST-RP-CC001.5.

Produktspecifikation
Robotdimensioner 
(Diam x H)

35,1 cm x 9,2 cm

Robotens vikt 4,0 kg

Uppladdningstid 3 timmar

Filtertyp HEPA-typ*

Batteritid Upp till 2 timmar

Batterityp Litiumjon

Behållarvolym 0,6 liter

Golvyta Upp till 185 m2

Tröskelhöjd 1,6 cm
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