iRobot Roomba 790 wchodzi na salony
Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń iRobot w Polsce – DLF Sp. z o.o. – wprowadza na rynek
najbardziej zaawansowany model robota odkurzającego – iRobot Roomba 790

Warszawa, 17 lipca 2013 r. – DLF Sp. z o.o. – autoryzowany importer i dystrybutor produktów
amerykańskiego lidera w dziedzinie domowej robotyki – firmy iRobot – wprowadza najbardziej
zaawansowany model robota odkurzającego – Roomba 790. Jak przystało na flagowy model
znajdziemy w nim wszystko co najlepsze w gamie oraz jeszcze więcej.

iRobot Roomba 790 uzupełnia gamę produktową
Od czasu zaprezentowania pierwszego modelu iRobota Roomba w 2002 roku, produkty
amerykańskiego producenta, który wówczas znany był z produkcji robotów militarnych, są stale
udoskonalane. Zyskują nowe funkcje i udogodnienia, zmieniają również swój wygląd. Obecnie
topową linią są zaprezentowane po raz pierwszy we wrześniu 2011 roku, roboty serii 700, do których
dołącza najbardziej zaawansowany model Roomba 790 – flagowy okręt robotów domowych spod
bandery iRobot.
Królewskie insygnia
Modele flagowe każdej gamy produktowej posiadają wszystko to co w niej najlepsze. iRobot Roomba
790 jest modelem najlepiej wyposażonym – klient otrzymuje w zestawie trzy dodatkowe zestawy
filtrów typu HEPA oraz 3 szczotki boczne, dwa zestawy szczotek (z włosia i gumowe), jak i narzędzia
do ich czyszczenia. W zestawie najdziemy również trzy Wirtualne Latarnie, które optymalizują
orientację robota pomieszczeń kilku pomieszczeniach. Dzięki zintegrowanej funkcji Wirtualnej Ściany
pozwalają one również na wydzielenie obszaru pracy robota. Duża ilość wyposażenia dodatkowego
wymaga odpowiedniego miejsca przechowywania. Roomba 790 posiada w zestawie specjalną,
ergonomiczną walizkę na akcesoria, która zwiększa komfort obsługi robota.
Elementem najbardziej wyróżniającym model Roomba 790 spośród całej gamy, jest specjalnie
zaprojektowane Bezprzewodowe Centrum Sterowania. Pozwala ono na zdalne wykonanie wszelkich
czynności związanych z programowaniem robota, jak również poruszanie nim. Jego cechą
charakterystyczną jest design. Podobnie jak w samym robocie, w miejsce konwencjonalnych
przycisków programowania pojawił się panel dotykowy, za pomocą którego możemy zdalnie
zaprogramować pracę robota na 7 dni tygodnia. Tonacja kolorystyczna podświetlania panelu
dotykowego została, tak jak w samym urządzeniu utrzymana w neonowych kolorach zieleni i
niebieskiego. Po lewej stronie owalnego panelu znajduje się przycisk CLEAN, którym włączymy robota
oraz cztery klawisze, którymi możemy zdalnie sterować jego pracą.
iRobot Roomba 790 jako model flagowy całej gamy posiada 3 letni okres gwarancyjny.
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To co najlepsze w iRobocie Roomba
Każda Roomba sprząta w oparciu o opatentowany 3-stopniopwy system czyszczenia. Kolejne modele
gamy różnią się wyposażeniem dodatkowym oraz funkcjami. iRobot Roomba 790 posiada wszystkie,
najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne, włącznie z zaawansowaną głowicą czyszczącą.
Dzięki implementacji technologii iAdapt Responsive Cleaning robot w czasie rzeczywistym reaguje na
warunki otoczenia, aby optymalnie przystosować się do rodzaju sprzątanej powierzchni. Czujniki oraz
oprogramowanie robota monitorują otoczenie 64 razy na sekundę, aby wybrać najefektywniejszy
sposób sprzątania spośród kilkudziesięciu różnych wzorów zachowań. W przypadku wykrycia
obszarów bardziej zabrudzonych, Roomba intensyfikuje na nich pracę. Szczególnie istotna jest w tym
przypadku praca w oparciu o systemy Dirt Detect 2 (koncentracja pracy na danym obszarze) oraz
Persistent Pass Cleaning Pattern (powtarzany ruch do przodu i wstecz). Współpracują one z
wykrywającymi drobny i uporczywy brud (np. piasek) czujnikami akustycznymi oraz identyfikującymi
lżejsze, większe zabrudzenia (np. popcorn) czujnikami oraz czujnika optycznymi.
Jedną z głównych przewag robotów sprzątających nad konwencjonalnymi odkurzaczami jest fakt
zamykania wszelkich zabrudzeń oraz cząsteczek kurzu i drobnoustrojów w szczelnym zbiorniku. Gama
robotów serii 700 posiada pojemnik AeroVac™ Series 2, który dzięki wytwarzanemu podciśnieniu
maksymalizuje przepływ powietrza przez głowicę czyszczącą, tak aby wciągać do pojemnika nawet
najmniejsze zabrudzenia. Dodatkowo zainstalowany w nim podwójny filtr typu HEPA jest w stanie
wyeliminować z powietrza cyrkulujące w nim drobinki, nawet te o wielkości 0,3 mikrona.
Stała i wytężona praca inżynierów firmy iRobot przekłada się na ciągłe udoskonalanie urządzeń. W
modelu Roomba 790 znajduje to odzwierciedlenie w nowym oprogramowaniu zarządzania
zasilaniem, które poprzez optymalizację cykli sprzątania znacząco zwiększa żywotność baterii. iRobot
Roomba sprowadza odkurzanie do opróżniania pojemnika na zabrudzenia. W modelu 790, poza
wydawaną również w języku polskim komendą głosową, o takiej konieczności informuje dodatkowo
umieszczona na panelu górnym dioda. Podobnie jak w przypadku modelu 780, Roomba 790 posiada
tylko jeden przycisk – CLEAN – pozostałe zostały zastąpione atrakcyjnym panelem dotykowym.

iRobota Roomba 790 jest dostępny Autoryzowanym Sklepie Internetowym iRobot, w cenie
katalogowej 3.199 PLN brutto.

O iRobot Corporation
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/.
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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 marek takich jak: iRobot, Pleo, Stadler Form, Stylies, Aura Roboclean, Ozonomatic, Kohersen,
Zedi oraz Coway.
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