iRobot sprząta nie tylko w domu
Warszawa, 9 marca 2017 r. – kluczowym zadaniem domowych iRobotów jest skuteczne
utrzymywanie czystości w przysłowiowych czterech kątach. Jednak czasami może to nie wystarczyć.
W momentach wolnych od odkurzania czy mopowania podłogi domowe iRoboty lubią „sprzątnąć”
prestiżowe wyróżnienia.

iRobot Roomba serii 900
Topowa seria robotów odkurzających amerykańskiego producenta wraz ze swoją premierą wniosła
szereg innowacji technologicznych. Wykorzystują one m.in. technologię wizualizacji przestrzeni oraz
mapowania. Jest ona odpowiedzialna za optymalizację ich pracy oraz sposobu manewrowania. Roboty
serii 900 tworzą własną mapę pomieszczenia, aby mogły interpretować otoczenie, w którym się
znajdują oraz dostosowywać swoją pracę do panujących warunków. Ważną innowacją jest również
możliwość zarządzania ich pracą za pośrednictwem aplikacji mobilnej iRobot HOME, która pozwala
m.in. na zdalne zainicjowanie cyklu pracy robota w domu z każdego miejsca na świecie, wybranie
odpowiadających nam parametrów poszczególnych funkcji jak np. podwójny przebieg sprzątania czy
czyszczenie przy krawędziach.
Zaawansowanie technologiczne oraz efektywność pracy iRobotów Roomba serii 900 została doceniona
na całym świecie w licznych plebiscytach. Można wymienić wśród nich wyróżnienie dla modelu 980
podczas największych targów elektroniki użytkowej – 2016 CES Innovation Honoree Award w kategorii
urządzeń domowych czy zdobytą w tym samym roku nagrodę Twice VIP Award Winner. W ostatnich
tygodniach prestiżowe wyróżnienie w programie Housewares Design Award otrzymał z kolei model
iRobot Roomba 960. W 2017 roku niezależny panel jurorów wybrał najlepsze produkty w 12
kategoriach, które otrzymały wyróżnienie Best in Category. Dodatkowo spośród laureatów Jury
wybrało trzy najbardziej innowacyjne projekty, przyznając im jednocześnie wyróżnienia Best of the
Best: Gold, Silver oraz Bronze. W kategorii urządzeń służących do utrzymania czystości podłóg
Laureatem został iRobot Roomba 960, który dodatkowo otrzymał srebrne wyróżnianie Best of the Best.
W Polsce dotychczas roboty odkurzające Roomba serii 900 wygrały m.in. w trzech niezależnych testach
porównawczych oraz 4 plebiscytach, gdzie zwycięzcy wybierani byli za pośrednictwem głosów
oddawanych przez czytelników.
iRobot Braava jet
Półroczna obecność na rynku robota mopującego iRobot Braava jet również zaowocowała pierwszym
wyróżnieniem. Podczas tegorocznej edycji targów elektroniki użytkowej CES, Braava jet podobnie jak
jej odkurzająca siostra otrzymała wyróżnienie 2017 CES Innovation Honoree Award w kategorii
urządzeń domowych.
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Robot ten może pracować w trzech trybach przy użyciu nakładek jednorazowych lub wielokrotnego
użytku. W zależności od wybranej nakładki Braava jet rozpocznie pracę w oparciu o wybrany cykl
sprzątania:




Mopowanie na mokro – potrójny przejazd przeznaczony do czyszczenia plam i wszelkiego
brudu,
Wycieranie na wilgotno – podwójny przejazd, który powstał z myślą o codziennym czyszczeniu
podłóg drewnianych, płytek ceramicznych oraz tych z kamienia,
Zamiatanie na sucho – pojedynczy przejazd, przeznaczony do usuwania kurzu oraz sierści
zwierząt domowych.

iRobot Braava jet również współpracuje z aplikacją mobilną iRobot HOME. Umożliwia ona
uruchomienie oraz wstrzymanie pracy robota, dokonanie wyboru ustawień sprzątania,
bezprzewodową aktualizację oprogramowania oraz zapewnia dostęp do pomocy technicznej.

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 Mycook, Breville,
Food Saver.
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