iRobot presenterer Roomba® i3+, og utvider dermed produktsortimentet sitt av
intelligente robotstøvsugere med Clean Base®
Roomba® i3+ robotstøvsuger tilpasser seg livet ditt med intelligent navigering, Clean Base® ekstern
støvbeholder, personlig tilpasset rengjøring og et nytt utseende.
Norge, januar 2021 – iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT), som er ledende leverandør av husholdningsroboter,
utvidet i dag sitt Roomba® robotstøvsuger-sortiment med lanseringen av den nye Roomba® i3+, en stilig
Roomba-støvsuger fullpakket med avanserte funksjoner. Med en veiledende utsalgspris på NOK 7.999,tilbyr Roomba i3+ intelligent navigasjon, automatisk selvtømming med Clean Base® ekstern støvbeholder
og en rekke nye funksjoner for personlig tilpasset rengjøring, drevet av iRobot Genius™ Home Intelligence
som nylig ble lansert.
«Innovative rengjøringsopplevelser har vært, og vil alltid være, grunnleggende i vårt produkttilbud», sier
Keith Hartsfield, konserndirektør og produktsjef hos iRobot. «Vi har levert en lang rekke produkter som gjør
forbrukernes liv enklere. Roomba i3+ tilfører sortimentet vårt ikke bare eksepsjonell rengjøringsytelse og
verdi, men også bedre personlig tilpassing og styring levert av iRobot Genius. iRobot Genius-plattformen
gjør også at Roomba i3+ kan utvikle seg og bli smartere over tid, og gi kundene nye måter å rengjøre sine
unike hjem på.»
Fjern støvsuging fra gjøremålslisten din
På samme måte som iRobot Roomba i7+ og Roomba s9+ robotstøvsugere er Roomba i3+ utstyrt med Clean
Base® ekstern støvbeholder. Med Clean Base® ekstern støvbeholder tømmer robotstøvsugeren smusset
selv, uten innblanding fra brukeren. Forbrukeren trenger ikke å tenke på å tømme beholderen i flere
måneder av gangen, eller bekymre seg for at roboten ikke kan gjøre seg ferdig med jobben på grunn av full
støvbeholder. Roomba i3 tømmer automatisk opptil 60 dagers oppsamlet støv og smuss i den eksterne
støvbeholderen Clean Base, som også fungerer som robotens ladestasjon. Smusset stenges inne i
AllergenLock™-posen i Clean Base®, som består av fire lag allergenblokkerende materiale som kan holde på
99 % av pollen og skitt.
Roomba i3+ rengjør målrettet og logisk i rette linjer og navigerer gjennom flere ulike rom i hjemmet, over
både harde gulv og tepper. Når roboten har lite batteri igjen, går Roomba i3+ automatisk til ladestasjonen
for å lade, for så å fortsette der den slapp til jobben er gjort.
Roomba i3+ er også utstyrt med et høyeffektivt filter som fanger opp 99 % av pollen, skitt, støvmidd og
dyrehår. Robotens 3-trinns rengjøringssystem består av Dual Multi-Surface gummibørster som jobber
sammen for en effektiv rengjøring, en spesialdesignet kantfeiebørste for å komme til i hjørner og langs
kanter, og 10 ganger kraftigere sug sammenlignet med Roomba 600-serien. Ved bruk av Dirt Detect™teknologi vet Roomba i3+ hvor det har en tendens til å bli ekstra skittent og fokuserer på rengjøring av
disse områdene.

Tilpasser seg livet ditt og hører på hva du sier
Roomba i3+ kommer i et gjennomtenkt nytt design som passer godt inn i forbrukernes hjem, med en
holdbar, vevd tekstur som minimerer fingeravtrykk og trekker til seg mindre støv. Skjul-til belyst-ringen gjør
at roboten blender inn i bakgrunnen og lyser kun opp for å kommunisere atferden sin eller gi beskjed når
den er i aktivitet.
Nå kan brukerne også få enda mer ut av Roomba i3+ med den ny-designede iRobot Home-appen, drevet av
iRobot Genius™, som gir brukerne langt mer enn vanlig app-styring for en personlig tilpasset
rengjøringsopplevelse. Appen er tilgjengelig for iOS- og Android-enheter, og iRobots toppmoderne kunstige
intelligens og muligheter til å forstå hjemmet ditt gjør at Roomba i3+ lærer seg hvordan du liker å rengjøre.
Via iRobot Home-appen gir Roomba i3+ tilpassede rengjøringsforslag, som anbefalte tidsplaner for
rengjøring basert på tidligere rengjøringsoppgaver og nyttige rengjøringsforslag i allergisesongen eller i
kjæledyrets røyteperioder.
Hendelsesbaserte automatiske rengjøringsøketer kan settes opp direkte i iRobot Home-appen, en eksklusiv
mulighet for iRobots kunder, som drives av iRobot Genius™ og IFTTT Connect. Uansett om du skal på jobb
eller ut å gå tur kan Roomba i3+ starte rengjøringen så snart den får beskjed om det via smarthjem-enheter
som f.eks. August Wi-Fi Smart Lock. Brukeren kan styre Roomba i3+ kun ved bruk av stemmen når den
kobles til stemmestyrte Alexa- eller Google-enheter. Roomba i3+ støtter også Imprint Link™ -teknologi, slik
at den kan samarbeide med iRobot Braava jet® m6 gulvvaskerobot og heve rengjøringen til et helt nytt nivå.
Pris og tilgjengelighet
Veil. utsalgspris iRobot Roomba i3+: NOK 7.999,Veil. utsalgspris iRobot Roomba i3 (uten Clean Base® - ekstern støvbeholder): NOK 4.999,Roomba i3 og i3 + er tilgjengelige i slutten av mars 2021.
Link til highres. billeder i3: https://we.tl/t-b3uso9fXqC
Link til highres. billeder i3+: https://we.tl/t-KPUhzt3zyH
Om iRobot Corp.
iRobot er verdens ledende produsent av roboter til forbrukere, og designer og utvikler roboter som gir
forbrukerne mer tid og overskudd både i og utenfor hjemmet. iRobot skapte kategorien for
husholdningsroboter med sin lansering av Roomba® robotstøvsuger i 2002. I dag er iRobot et
verdensomspennende selskap som har solgt mer enn 30 millioner roboter over hele verden. Hele iRobots
produktlinje, herunder Roomba robotstøvsugere og Braava® gulvvaskeroboter, er utstyrt med propreitær
teknologi og avanserte konsepter innen rengjøring, kartlegging og navigasjon. iRobots ingeniører bygger et
økosystem av roboter og teknologier for å skape smartstyrte hjem. For mer informasjon om iRobot, besøk
www.irobot.dk.
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Om Witt
Witt A/S er Nordens sterkeste merkevarehus. Vi representerer og har agentur for en rekke internasjonale
merker, men utvikler og distribuerer også produkter under eget navn. Felles for alle våre ulike merker er at
de utvikler eksklusive produkter og apparater til hjemmet med fokus på godt design. Witt har bl.a. utviklet
en egen serie av hvitevarer i strømlinjeformet, nordisk stil i tillegg til en serie prisbelønnete slowjuicere.
Hos Witt A/S er det alltid flere baller i luften, og virksomheten drives av nysgjerrighet for hvilke nye,
spennende produkter som finnes der ute for våre kunder - og til slutt for forbrukeren. Vi er plassert i
Gødstrup ved Herning (Danmark), men har et internasjonalt perspektiv med salg i hele Norden,
Storbritannia, Irland og Benelux.
For iRobots investorer
Enkelte utsagn i denne pressemeldingen, som ikke er basert på historisk informasjon, er fremtidige utsagn
som gjøres i henhold til «safe harbour»-avtalen i loven «Private Securities Litigation Reform Act of 1995».
Denne pressemeldingen inneholder uttrykkelige eller underforståtte fremtidige utsagn vedr. iRobot
Corporations forventninger til produktfunksjonalitet og oppgraderinger, systeminteroperabilitet, og til
ledelsens planer, mål og strategier, Disse utsagnene er verken løfter eller garantier, men er underlagt en
rekke risikoer og usikkerheter, hvorav mange er utenfor vår kontroll, som kan medføre at de faktiske
resultatene avviker vesentlig fra de som er vurdert i disse fremtidige utsagnene. Eksisterende og potensielle
investorer advares mot å legge unødvendig vekt på disse fremtidige utsagnene, som kun gjelder fra datoen
for disse. iRobot påtar seg ingen forpliktelser til å oppdatere eller revidere opplysningene i denne
pressemeldingen, enten det er som resultat av nye opplysninger, fremtidige begivenheter eller
omstendigheter eller andre hendelser. For ytterligere formidling av disse og andre risikoer som iRobot står
overfor, se informasjonen som inngår i våre offentlige arkiver hos Securities and Exchange Commission,
inklusiv, men ikke begrenset til, vår seneste årsrapport på skjema 10-K.

