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iRobot Roomba w nowej zbroi 
 

 
Warszawa, 8 listopada 2016 r. – DLF Sp. z o.o. – autoryzowany importer i dystrybutor robotów 

sprzątających marki iRobot – rozszerza polską ofertę marki. Nowe roboty odkurzające Roomba serii 

600, z oznaczeniami 680 oraz 681, to całkowicie nowy design oraz efektywne i sprawdzone  

technologie. 

 

iRobot od lat sukcesywnie wprowadza na polski rynek nowe modele robotów sprzątających. Nie tak 

dawno miała miejsce premiera robota mopującego Braava jet. Dziś amerykańska marka wzmacnia 

swój potencjał obronny na rzecz walki z zanieczyszczeniami prezentując nowe modele robota 

odkurzającego Roomba 680 oraz 681.  Oferta iRobot w Polsce skonstruowana jest tak, aby spełniać 

oczekiwania Polaków, którzy przy zakupie biorą pod uwagę stosunek jakości produktu do jego ceny.  

Nowi członkowie rodziny iRobot pracują w oparciu o opatentowany, 3-stopniowy system sprzątający 

oraz posiadają szereg czujników, co czyni je efektywnymi w walce z brudem. Cała procedura startu 

jest niezwykle prosta, wystarczy nacisnąć przycisk CLEAN, a robot rozpocznie proces sprzątania. 

Zanieczyszczenia, również te powstałe przy krawędziach ścian, najpierw zagarniane są przez wirującą 

szczotkę boczną, a następnie przeciwbieżne poruszające się szczotki podnoszą brud, który finalnie za 

sprawą siły ssącej zostaje wchłonięty do pojemnika na zanieczyszczenia.  Gdyby jednak podczas cyklu 

sprzątania robotowi zabrakło energii do dokończenia misji sam wróci do stacji dokującej, gdzie 

uzupełni zapasy. Cykl sprzątania może również być zainicjowany za sprawą harmonogramu pracy,  

w który wyposażone są oba roboty. Użytkownik może sam w dogodnych dla siebie porach – np. gdy 

przebywa w pracy – nakazać robotowi sprzątanie. Harmonogram pracy można ustawić każdego dnia 

tygodnia o dowolnej godzinie.  

Za nawigację robotów odpowiada system iAdapt, który sprawdzi się doskonale w niejednym 

mieszkaniu. Dodatkowo modele Roomba 680 oraz 681 dozbrojone zostały w inteligentne systemy, 

które przy pomocy szeregu czujników potrafią więcej czasu poświecić obszarom bardziej 

zabrudzonym, wykryć schody lub uskok oraz rozpoznać przeszkody takie jak meble, aby zwolnić  

i delikatnie obejść się z nimi. Roomba 680 oraz 681 to zwinne roboty. Ogromnym atutem jest ich 

wysokość mierząca zaledwie 9,2 cm, co sprawia, że kurz zaległy w newralgicznych miejscach np. pod 

meblami czy łóżkiem musi ustąpić.  

Obydwa modele wyposażone zostały w zintegrowaną Stację Dokującą, w której zasilacz został scalony 

z jej konstrukcją. W pudełku znajdziemy również Wirtualną Ścianę Dual Mode, która umożliwia 

ograniczenie terenu pracy robota. Może ona pracować w trybie konwencjonalnym z prostą wiązką  

o maksymalnej długości 3 metrów lub w trybie HALO, gdzie blokada ma kształt pierścienia  

o promieniu 60 cm. Producent w zestawie umieścił dodatkowy filtr powietrza. Obydwa nowe modele 

zostały wyposażone w akumulator litowo-jonowy, który zapewnia kilkukrotnie większą żywotność.  
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Odświeżony design nowych robotów odkurzających Roomba serii 600 to nie tylko bardziej 

nowoczesna forma, ale przede wszystkim dbałość o prostotę obsługi. Panel środkowy stał się bardziej 

intuicyjny, a konstrukcja zatrzasku zwalniającego pojemnik na zabrudzenia zapewnia łatwiejsze 

zwolnienie blokady. Natomiast nowy uchwyt do podnoszenia robota stał się większy, co ułatwia jego 

przeniesienie, gdy zajdzie taka potrzeba.  

 

 Nowe modele dostępne będą w sugerowanej cenie katalogowej: 

 iRobot Roomba 680 – 2.099 zł. 

 iRobot Roomba 681 – 2.099 zł. 

 

O iRobot Corporation 

Amerykańska firma iRobot projektuje i buduje roboty, które zmieniają rzeczywistość. Projektowane przez firmę roboty 

domowe pomagają ludziom szukać inteligentnych sposobów na sprzątanie, a roboty przeznaczone dla administracji 

publicznej i przemysłu pomagają chronić ludzi w strefach niebezpiecznych. Roboty konsumenckie i wojskowe cechuje iRobot 

Aware ®, czyli system inteligencji robota - opatentowana technologia wprowadzająca zaawansowane rozwiązania  

w dziedzinie nawigacji, poruszania się, sterowania i sztucznej inteligencji. Po więcej informacji na temat iRobot zapraszamy 

na stronę: http://www.irobot.pl/. 

O DLF Sp. z o.o. 

Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń iRobot w Polsce. DLF sp. z o.o. z Gdyni istnieje na polskim rynku od początku 

lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych produktów z zakresu Hi-tech, robotyki i AGD. Celem DLF 

jest dostarczenie klientom najwyższej jakości urządzeń, które poprawiają jakość życia. Obecnie firma jest autoryzowanym 

importerem lub dystrybutorem m.in. marek takich jak: iRobot, Stadler Form, Robomow, Crock-Pot, Kohersen. Breville, Food 

Saver. 
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