
*Jämfört med Roomba® 600- and 700-seriens AeroVac™-system

Smart Simple Clean
Den navigerar sömlöst runt en hel 
våning i ditt hem och laddar upp sig 
själv när det behövs tills jobbet är klart. 

Koppla upp dig för att starta städningen 
var du än är med iRobot HOME-appen. Eller 
tryck bara på CLEAN på roboten. 

Den ger upp till 10 ggr mer suge�ekt* 
genom att automatiskt öka prestandan på 
mattor, där damm och smuts gömmer sig. 

PRESENTATION AV ROOMBA® 980

Med styrkan att förändra 
ditt sätt att städa 

Robotdammsugare

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



Alla Roomba® robotdammsugare hjälper
dig städa bort vardagens smuts. 

Smart:  Navigerar sömlöst under möbler och runt föremål

Simple: Tryck bara på CLEAN

Clean:  3-stegs rengöringssystem med roterande sidoborste 
fångar enkelt upp damm, smuts, djurhår och större 
skräp som flingor

Unika Roomba® 980-funktioner:

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

Återuppladdning och  
fortsättning:
Arbetar kontinuerligt i upp till 2 timmar**  
och laddar sedan upp sig själv automatiskt 
och fortsätter städa för att avsluta hela 
jobbet. 

iRobot Home-APPEN:
Med iRobot HOME-appen kan du städa 
och schemalägga det bekvämt—när  
som helst, varifrån som helst. Eller tryck 
bara på CLEAN på roboten.

Mer kraft med matt-booster:
Rengöringssystemet AeroForce™ med 
matt-booster ger upp till 10 ggr mer  
sugkraft* på mattor genom att  automatiskt 
öka prestandan för Gen 3-motorn där 
damm och smuts gömmer sig. 

SPECIFIKATIONER

Produkt

SKU R980040
Robotens mått (diam. x h) 35,1 cm x 9,2 cm

Robotens vikt 4,0 kg

Laddningstid 3 timmar

Filtertyp HEPA-typ†

Batteritid upp till två  
timmar**

Batterityp Litiumjon

Behållarvolym 0,6 liter

Golvstorlek Upp till 185 m2

Tröskelhöjd 1,6 cm

Förpackning

EAN för detaljhandeln 5060359281043

UPC för detaljhandeln 885155007339

Förpackningens mått  
(l x b x h)

52,1 cm x 13,3 cm
x 42,0 cm

Förpackningens vikt 6,2 kg

Enheter per Master-kartong 1

EAN Master-kartong 5060359281050

UPC för Master 10885155007336

Master-kartongens
mått (l x b x h)

43,3 cm x 14,7 cm
x 54,7 cm

Master-kartongens vikt 6,9 kg

Enheter per lastpall 32

Enheter per lager 16

FÖRPACKNINGSINNEHÅLL

iRobot® Roomba® 980

Home Base® laddningsstation

Sladd

2 Dual Mode Virtual Wall®-barriärer
(4 st AA-batterier ingår)

1 extra filter

1 extra sidoborste

Användarmanual och dokumentationspaket

*Jämfört med Roomba® 600- och 700-seriens AeroVac™-system

** Testad på hårda golv i iRobots hemtestlaboratorium.  
Arbetstiden kan variera. 

†  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
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