
Lyfter upp, suger 
bort, filtrerar rent

Städar upp efter  
sig själv

Välj ett rum eller  
alla rum 

*Jämfört med AeroVac™-systemet i Roomba® 600-serien

I7+

Lär sig ditt hem. 
Hittar smutsen. 

Automatisk tömning.

Automattömning

Tömmer robotens dammbehållare 
automatiskt, så du kan glömma all 
dammsugning i flera veckor.

Lär sig ditt hem och känner skillnad på 
ditt kök och ditt vardagsrum, så du alltid 
har total kontroll över vilka rum som ska 
städas och när.

Premiumrengöringssystem i tre steg 
med Dual Multi-Surface gummiborstar 
och 10x sugkraft* som klarar att suga 
upp ingrodd smuts, skräp och djurhår 
var det än finns.

Automattömning
Robotdammsugare



25 års robotkompetens och 
ständiga innovationer från 
iRobot® har optimerat Roomba® 
robotdammsugaren till att hjälpa 
människor runt om i världen att 
rengöra golven i sina hem.

©2018 iRobot Corporation, 8 Crosby, Bedford, MA 01730 USA. Alla 

rättigheter förbehålles. iRobot, Roomba och Virtual Wall är registrerade 

varumärken som tillhör iRobot Corporation. AeroVac och Clean Base 

är varumärken som tillhör iRobot Corporation.

 *Jämfört med Roomba® 600 serien AeroVac™-systemet.  
**Testas på hårda golv.

Dual Multi-Surface gummiborstar

Clean Base™ Extern dammbehållare

Du kan se och känna hur rent det är varje dag 

Högeffektivt filter

Välj ett rum - eller alla rum

Effektökande sugfunktion

Roomba® i7+:

Specifikationer

PRODUKT

SKU i755640

Laddningstid 90 minuter

Filtertyp Högeffektivt

Batteritid 75 minuter**

Batteri Litiumjonbatteri

Behållarens volym 0,4 liter

Typ av behållare Tvättbar

Tröskelmarginal 2 cm

KARTONGENS INNEHÅLL

Robotdammsugaren Roomba® i7

Clean Base™-laddningsstation + extern 
dammbehållare

Nätsladd

2 dammbehållarpåsar

1 Virtual Wall®-barriär med två lägen  
(2 AA-batterier medföljer)

1 extra filter

1 extra kantsopningsborste

FRAKT

Förpackning med UPC 885155018762

Förpackning med EAN 5060359289742

Låda med UPC 10885155018769

Låda med EAN 5060359289759

Antal per låda 1

Förpackningens mått 
(cm)

42 x 40 x 50

Huvudkartongens mått 
(cm)

43,2 x 42 x 52,1

Förpackningens vikt (kg) 11,3 kg

Huvudkartongens vikt 
(kg)

12 kg

Antal på pall 12

Robotens dammbehållare töms automatiskt 
i en medföljande påse som rymmer smuts, 
damm och hår från 30 behållare, så du 
behöver inte ens fundera på dammsugning 
på flera veckor.

Lär sig ditt hem och känner skillnad på ditt 
kök och ditt vardagsrum, så du alltid har total 
kontroll över vilka rum som ska städas och när.

Ger 10x sugeffekt* som städar bort ingrodd 
smuts, skräp och djurhår från dina golv.

Dual Multi-Surface Rubber gummiborstar  
är unikt designade med gummiflikar som 
behandlar olika typer av golvytor, vilket ger en 
noggrannare städning av dina golv.

Vårt premiumrengöringssystem i tre steg 
plockar upp allt skräp du ser – och damm som 
du inte ens ser.

Högeffektivt filter tillverkat i ett specialmaterial 
som fångar upp 99 % av allt mögel, pollen, 
dammkvalster och hund- och kattallergener.
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