iRobot Roomba i7+ robotstøvsugeren høster ettertraktede designpriser

Den har blitt tatt riktig godt imot på markedet, er en av de mest etterspurte robotstøvsugere på nettet, og
anmeldere roser den opp i skyene på grunn av Clean Base Ekstern støvbeholder, Imprint Smart Mapping og
eksepsjonelle sugeevne. Nå høster den også verdens mest ettertraktede designpriser.
Red Dot - Best of the Best 2019 Award
iRobots robotstøvsuger Roomba i7+ med Clean Base Ekstern støvbeholder har nettopp vunnet Red Dot 2019 - Best
of the best-prisen i kategorien: produktdesign. Best of the Best gis for banebrytende design til de beste produkter i
kategorien, og er Red Dots beste plassering i konkurransen.
Red Dot Award / Produktdesign er en av verdens største designkonkurranser. I 2019 deltok designere og
produsenter fra 55 land med mer enn 5.500 produkter i konkurransen. Men kun 1,5 % av de påmeldte produktene,
vant en Red Dot: Best of the best. Den internasjonale juryen består av erfarne eksperter med forskjellige
fagkompetanser, som i mer enn 60 år samles én gang årlig for å velge ut årets beste design. Under den avgjørende
prosessen, som går over flere dager, prøver de produktene, diskuterer dem og når til slutt en velbegrunnet
beslutning vedrørende designkvaliteten på de påmeldte produkter. Tro mot mottoet "På jakt etter god design og
innovasjon" fokuserer deres vurdering på kriterier som nivået for innovasjon, funksjonalitet, total kvalitet, lang
levetid og ergonomi. https://www.red-dot.org/.
iF DESIGN AWARD 2019
iRobots Roomba i7+ robotstøvsuger har dessuten vunnet iF DESIGN AWARD 2019, en verdensberømt designpris. Det
vinnende produktet, Roomba i7+ med Clean Base Ekstern støvbeholder vant i disiplinen produktdesign i kategorien
for robotstøvsugere. Roomba i7+ overbeviste de 67 jurymedlemmene, bestående av eksperter fra hele verden, med
sin unike Clean Base Eksterne støvbeholder og Imprint Smart Mapping. Konkurransen var hard: mer enn 6.400
påmeldte produkter fra 50 land, som alle håpet å vinne kvalitetsmerket. Se under “Design Excellence-seksjonen” i iF
WORLD DESIGN GUIDE for mer informasjon om Roomba i7+.
I 66 år har iF DESIGN AWARD vært anerkjent som toneangivende for eksepsjonelt design. IF-merket er kjent verden
over for fremragende design, og iF DESIGN AWARD er en av de mest ettertraktede designpriser i verden.
Roomba i7+ er dessuten mottaker av CES Innovation Awards Honoree, og ble håndplukket som en av TIME
Magazines Beste oppfinnelser / TIME Magazine’s Best Inventions.
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