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iRobot uczy porządku dzieci 
Połączone siły iRobot Roomba i iRobot Braava  

pomogą utrzymać porządek w każdym pokoju dziecięcym 

 

Warszawa, 22 sierpnia 2017 r. – Początek roku szkolnego to zarówno dla dzieci jak i ich rodziców 

termin, w którym wakacyjna beztroska nieodwołalnie kończy się. Aby zarówno Ci pierwsi, jak  

i drudzy nie zgubili się w codziennych obowiązkach i rutynie dnia podyktowanej pracą i szkołą, 

roboty sprzątające iRobot – Roomba i Braava spieszą z pomocą w uporządkowaniu każdego dnia. 

Szereg rozwiązań i technologii zastosowanych w urządzeniach pomoże zmierzyć się z każdym 

pokojem dziecka, zarówno młodszego, jak i nastolatka. 

Back to School 

Nieuchronnie zbliża się początek roku szkolnego, a tym samym dla dzieci i nastolatków koniec 

wakacyjnej beztroski i przymykania oka przez rodziców na brak dyscypliny. Korygowanie wakacyjnych 

zachowań i zwyczajów pociech wraca do norm, które pozwalają utrzymać w ryzach porządek dnia 

podyktowany szkołą i zajęciami pozalekcyjnymi. Aby w rutynie dnia narzuconego ładem planu 

szkolnych zajęć zatroszczyć się o porządek w pokoju dziecka i nauczyć go sprzątania własnych rzeczy 

można wesprzeć się robotem odkurzającym iRobot Roomba. 

Modele iRobota Roomba z funkcją harmonogramu pracy (od modelu Roomba 651 wzwyż), który 

będzie odkurzał pokój naszej pociechy codziennie, o określonej godzinie zdyscyplinuje małego 

lokatora do uprzątnięcia podłogi z pozostawionych na niej zabawek, klocków i innych rzeczy. Nauka 

sprzątania przestrzeni, w której dziecko odrabia po szkole lekcje, będzie sprzyjała koncentracji  

i skupieniu. Dyscyplina sprzątnięcia podłogi na koniec zabawy podyktowana godziną odkurzania 

pokoju przez robota Roomba np. gdy jest w szkole, pozwoli na zyskanie dodatkowego czasu, który 

można spędzić wspólnie nie troszcząc się o bałagan i kurz na podłodze. 

iRobot Roomba – przed nią nic się nie ukryje  

Najnowsze modele iRobot Roomba zostały wyposażone w szereg technologii i rozwiązań, które 

sprzyjają także w porządkowaniu pokoju dziecięcego: 

 Odkurza podłogę pod meblami – niski profil robota odkurzającego Roomba (9,2 cm) pozwala 

mu na odkurzenie podłogi pod większością mebli, co umożliwia zachowanie czystości nawet  

w miejscach pod szafą czy łóżkiem, czyli tam, gdzie dzieci lubią przechowywać swoje „skarby” 

lub gdzie złośliwie wpadają klocki. 

 Pojemnika na brud – iRobot Roomba jest wyposażony w zbiornik na zabrudzenia, który jest 

dużo prostszy w opróżnianiu niż worek w tradycyjnym odkurzaczu i dużo łatwiej wyciągnąć  

z niego „zaginione” zabawki. 

 Automatycznie zwiększa moc ssącą na dywanach – system czyszczący AeroForce z Carpet 

Boost w Robocie Roomba 980 zapewnia większą moc ssania na dywanach, gdzie ukrywa się 

najwięcej kurzu i brudu. Jest to idealne rozwiązanie dla rodziców, którzy do tej pory nie kładli 
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dywanu w pokoju dziecięcym w trosce o jego czystość, a który w tym pomieszczeniu wycisza 

odgłosy zabawy i „ociepla” podłogę, na której dzieci bawiąc się spędzają mnóstwo czasu. 

 Sprząta przy krawędziach i w narożnikach – wirująca szczotka boczna jest pierwszą składową 

opatentowanego przez firmę iRobot 3-stopniowego systemu sprzątania. Odpowiada ona za 

zgarnięcie zabrudzeń i kurzu, które gromadzą się wzdłuż ścian. Rozwiązanie to będzie 

szczególnie przydatne jeśli w pokoju dziecięcym jedna ze ścian jest pomalowana farbą 

„tablicówką” i pod tą ścianą gromadzi się pył z kredy. 

 Wysokowydajny filtr AeroForce – Przechwytuje do 99% alergenów, pyłków i cząstek  

wielkości do 10 mikronów co pozwoli poprawić jakość powietrza w pokoju małych alergików  

i dzieci, które mają często infekcje wziewne. 

 Aplikacja mobilna  iRobot Home – kontrola i włączanie sprzątania, nawet wtedy, gdy nie ma 

nas w domu. Przydatne, gdy nasze dziecko nie zdąży jednak posprzątać wtedy, gdy powinno. 

iRobot Roomba może być uruchomiony zdalnie, o każdej porze. 

 Wirtualna ściana – akcesorium przydatne wtedy, gdy chcemy w pokoju dziecka wyznaczyć 

część w której Roomba ma nie odkurzać np. strefa wokół biurka. 

iRobot Braava – do specjalnych zadań 

Robot mopujący Braava to urządzenie, które może pomóc w pokoju dziecka w misjach specjalnych. 

Rozlany sok, klejąca się plama, śliskie ślady puszczania baniek mydlanych, to wszystko pomoże zmyć 

nam Braava. Robot mopujący jest w stanie wyczyścić na mokro pokój dziecka, co pozwala na szybkie 

zmycie plam zrobionych przez dziecko w trakcie zabawy w sposób nieangażujący całej rodziny. 

 

O iRobot Corporation 

iRobot projektuje i tworzy rozwiązania, które pozwalają ludziom na więcej. Dzięki dostarczanym przez firmę domowym 

robotom, które wykonują określone zadania, ich użytkownicy zyskują czas na realizację innych celów. W wachlarzu 

rozwiązań marki iRobot znajdują się opatentowane technologie w zakresie inteligentnego domu, zaawansowanej nawigacji, 

mobilności czy sztucznej inteligencji. Więcej informacji na temat marki iRobot znajdziesz na  http://www.irobot.pl/. 

O DLF Sp. z o.o. 

Autoryzowany importer i dystrybutor 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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