Skutecznie sprzątają, doskonale wyglądają
Wprowadzone do polskiej oferty iRoboty Roomba 880 oraz Scooba 450 zanim zawitały nad Wisłą,
wywalczyły na świecie wyróżnienia za wyjątkowy design – Red Dot Award oraz IF Award
Warszawa, 20 czerwca 2014 r. – nowe roboty odkurzające iRobot Roomba 880 oraz myjące podłogi
iRobot Scooba 450 jeszcze przed pojawieniem się na polskim rynku otrzymały wyróżnienia za
wzornictwo. Oba roboty otrzymały nagrodę Red Dot, dodatkowo iRobot Roomba 880 został
uhonorowany wyróżnieniem IF Award.

iRobot Corporation, jako pionier w dziedzinie domowej robotyki, doskonale zdaje sobie sprawę z
faktu, że z zaawansowaną technologią produktów idealnie komponuje się nowoczesne wzornictwo.
Ta amerykańska firma projektując nowe roboty dba nie tylko o to, aby były one wyjątkowo
skuteczne, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, ale także o ich atrakcyjną
formę oraz najwyższej jakości materiały. Podobnie jest w przypadku nowych modeli robotów
sprzątających: iRobot Roomba 880 oraz iRobot Scooba 450.

iRobot Roomba 880 – stylowo i skutecznie odkurza
Nowy, model odkurzających iRobotów, posiada szereg rozwiązań, które usprawniają jego pracę oraz
nowoczesny, atrakcyjny design. Robot wyposażony został w nowy system sprzątania – AeroForce,
który synergicznie łączy efektywność nowego silnika, hermetycznego zbiornika, akceleratora
przepływu powietrza oraz nowo zaprojektowanych szczotek. Wszystko to pozwala wygenerować 5
razy większą moc ssącą i zebrać nawet 50% więcej zabrudzeń niż w poprzednich modelach iRobota
Roomba. Dodatkowo, iRobot Roomba 880 posiada nowy akumulator iRobot XLife, który
charakteryzuje się nawet dwa razy większą efektywnością.
Obudowa nowego robota odkurzającego iRobot Roomba 880 jest inna niż jego braci z poprzednich
serii. Jak na flagowy produkt amerykańskiego producenta przystało, wygląd modelu 880 został
zaprojektowany tak, aby podkreślać funkcjonalność i efektywność robota – czysta forma, szklane
odbicie czarnego panelu i relaksująca zieleń informująca o gotowości do pracy na przycisku „Clean”.
Wygląd Roomba 880 pozostawia takie wrażenie, jak skuteczność jej pracy: robot sprawi, że w domu
będzie czysto, a przy tym wszystkim my będziemy wypoczęci, jak po spacerze w parku.
O jakości designu nowego iRobota Roomba 880 świadczy fakt otrzymania w 2014 roku najwyższych
nagród za wzornictwo – Red Dot Award 2014 oraz IF Award.
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iRobot Scooba 450 – gromi bakterie i zabrudzenia z klasą
Nowa generacja iRobota Scooba myje podłogi w oparciu o 3-stopniową technologię pracy. Najpierw
sprząta z podłoża luźne drobiny i zwilża podłogę, aby następnie przejść do szorowania za pomocą
poruszającej się z prędkością 600 obrotów na minutę szczotki i zbierania z podłogi zabrudzonej wody.
Nowoopracowana technologia sprzątania pozwala w toku pracy iRobota Scooba 450 wyeliminować
do 99,3% pospolitych bakterii. Robot został całkowicie przeprojektowany, co przejawia się również w
jego wyglądzie.
Nowa obudowa iRobot Scooba 450, podobnie jak w przypadku iRobota Roomba 880 została
wyposażona w lustrzany, czarny panel, który symbolizuje efektywność pracy robota – podłogi tak
czyste, że można się w nich przeglądać. Czarne body robota zostało uzupełnione niebieskimi
elementami, które symbolizują żywioł wody. Designerskim elementem Scooba 450, nie pozbawionym
praktyczności, jest znany z robotów odkurzających przycisk „Clean”, który dodatkowo za pomocą
podzielonego na 8 wycinków okręgu, kolejno podświetlających się, sygnalizuje na jakim etapie pracy
robot się znajduje. Na górnym panelu iRobota Scooba 450 znajdują się cztery przyciski funkcyjne.
Centralnie umieszczony przycisk CLEAN rozpoczyna pracę robota oraz informuje o aktualnym etapie
pracy. Umieszczony po lewej stronie został przycisk komend głosowych, którego naciśnięcie w
zależności od koloru podświetlenia poinformuje o aktualnym stanie (zielone podświetlenie),
rozwiązaniu aktualnego problemu (niebieskie podświetlenie) lub konieczności kontaktu z serwisem
(czerwone podświetlenie). Umieszony po prawej stronie przycisk pozwala na wybór trybu pracy –
Pełnego, 40-minutowego dla powierzchni do 28 m² lub skróconego, 20-minutowego dla powierzchni
do 14 m². Na dole znajduje się przycisk zwolnienia zbiornika.
Całkowicie nowy iRobot Scooba 450 został wyróżniony przez jury plebiscytu Red Dot Award 2014

Red Dot Design
Od 1955 roku przyznawane przez niemieckie Design Zentrum Nordrhein Westfalen w Essen nagrody
Red Dot Design wyróżniają najbardziej wyrafinowane wzornictwo użytkowe. W toku swojej blisko 60letniej historii wyróżnienie to otrzymywały produkty, które po dziś dzień doceniane są za swoją
wyszukaną stylistykę, a sama nagroda stała się najbardziej uznaną nagrodą w dziedzinie wzornictwa.

iF - International Forum Design Hannover
Przyznawane od 1954 roku nagrody iF Design mają na celu wzmocnienie świadomości społecznej w
zakresie projektowania. Na przestrzeni lat, logo iF, którym mogą posługiwać się laureaci, stało się
międzynarodowym synonimem wyszukanego wzornictwa. W 2014 roku do grona wyróżnionych firm
dołączył iRobot Corporation.
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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, WheeMe.
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