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Ca tu să fii om
Credem că oamenii au lucruri mai 

interesante, mai bune, care îi împlinesc 
mai mult decât curățenia. Și credem 
că roboții noștri pot ajuta. Colecția 

noastră de roboți este concepută să 
rezolve problema curățeniei în funcție de 
programul și stilul dvs. de viață, ca dvs. să 

nu fiți nevoit/ă să o faceți.

DE ANI
Inovație și 

expertiză în 
domeniul roboticii



Roomba® Braava jet™

Roomba 
Combo®

Găsiți robotul 
potrivit.

*În comparație cu sistemul de curăţare Roomba® seria 600 **Funcționează cu dispozitive Google Home și Alexa, Alexa și toate logo-urile conexe sunt mărci înregistrate ale Amazon.com sau ale afiliaților săi. Google este o marcă înregistrată a Google LLC

Roboți Aspiratoare

Robot 
Aspirator 
și Mop Mop robot

Putere de aspirare

Curăţare specializată a colțurilor

Navighează în rânduri ordonate

Perii pentru suprafețe multiple

Reîncărcare și reluare

Containerul de Eliminare Automată a 
Murdăriei Clean Base™

Curățare de tip mop

Tip de podea

Tehnologia Direct Detect™: curăță petele 
mai murdare în profunzime

Evitați obstacole precum cabluri și ‘’surpizele 
neplăcute’’ făcute de animalele de companie 
cu Navigația PrecisionVision
Curățare pentru o anumită zonă: alegeți zone 
mici în cadrul camerelor pe care să le curețe 
sau să le evite

Curățare pentru o anumită cameră: alegeți 
camerele de curățat

Sugestii de curățare personalizate și de sezon

Creați programe preferate de curățare

Compatibil cu Alexa/Google*/Ali Genie (selectați 
dispozitivul voce în funcție de regiune)
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40x*

Perii de cauciuc

Încărcare smart 
și reluare

Compatibil

Suprafețe dure 
și covoare

Se sincronizează cu 
Braava jet™ m6

s9

40x*

Perii de cauciuc

Încărcare smart 
și reluare

Suprafețe dure 
și covoare

Se sincronizează cu 
Braava jet™ m6

s9+

Perii de cauciuc

10x*

Compatibil

Încărcare smart 
și reluare

Suprafețe dure 
și covoare

Se sincronizează cu 
Braava jet™ m6

j7

Perii de cauciuc

10x*

Încărcare smart 
și reluare

Suprafețe dure 
și covoare

Se sincronizează cu 
Braava jet™ m6

j7+

Perii de cauciuc

10x*

Compatibil

Încărcare smart 
și reluare

Suprafețe dure 
și covoare

Se sincronizează cu 
Braava jet™ m6

i7

Perii de cauciuc

10x*

Încărcare smart 
și reluare

Suprafețe dure 
și covoare

Se sincronizează cu 
Braava jet™ m6

i7+

Perii de cauciuc

10x*

Compatibil

Suprafețe dure 
și covoare

Se sincronizează cu 
Braava jet™ m6

i3

10x*

Perii de cauciuc

Suprafețe dure 
și covoare

Se sincronizează cu 
Braava jet™ m6

i3+

5x*

Perii de cauciuc

Suprafețe dure 
și covoare

Se sincronizează cu 
Braava jet™ m6

97X

Standard

Perii aspre

Suprafețe dure 
și covoare

69X

Standard

Suprafețe dure 
și covoare

Combo

Încărcare smart 
și reluare

Pardoseli 
tari finisate

2 Moduri cu 
Pulverizator cu jet 

de precizie

m6
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*În comparație cu sistemul de curățare seria Roomba® 600. ** Funcționează cu dispozitive Google Home și Alexa. Alexa și toate logo-urile conexe sunt mărci 
înregistrate ale Amazon.com sau ale afiliaților săi. Google Home este o marcă înregistrată a Google LLC.
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Robot aspirator + 
Eliminare automată a 
murdărieis9+

s9
Sunt Chiar pot să 

ajung în colțuri
Sunt cu un pas 
înaintea mizeriei

Suntem o echipă 
de vis

Curăț în urma 
voastră, și a 
mea

Curățare în 
profunzime la cel 
mai înalt nivel de 
până acum

Curăț exact cum, 
când și unde 
doriți

Dorința ta este 
porunca mea

Tehnologie PerfectEdge® cu 
senzori avansați de optimizare 
a curățării și în colțuri și pe 
lângă margini.

Un sistem de curăţare în 3 etape 
superior ridică, mișcă și elimină mizeria 
cu până la 40x forța de aspirare* pentru 
o curățare în profunzime.

Curățați exact cum, când și unde doriți. 
În plus, puteți programa robotul să stea 
departe de anumite zone sau obiecte 
folosind funcția Keep Out Zones.

Navigația inteligentă mapează obiectele din 
casa dvs., astfel încât firimiturile de la mic 
dejun să să se rezolve cu un simplu: „Alexa, 
spune-i lui Roomba să curețe sub masa din 
bucătărie.“**

Robotul aspirator s9 este mai deștept ca 
oricând, învățând din obiceiurile dvs. de 
curățare și sugerând programe personalizate. 
Vă va sugera și o curățare suplimentare când 
cantitatea de polen din zonă este mare sau în 
sezonul de năpârlire a animalului de companie.

Pardoselile și covoarele primesc o curăţare 
temeinică mulțumită Tehnologiei Imprint® Link 
doar de la iRobot. Robotul aspirator Roomba® s9 
și mopul robot Braava jet® m6 aspiră automat, 
apoi spală în coordonare perfectă.

Alegeți s9+ și nu va trebui să 
atingeți praful și murdăria timp 
de luni întregi pentru că se 
golește automat în Containerul 
pentru Eliminarea Automată a 
Murdăriei Clean Base® cu un sac 
închis care nu trebuie înlocuit 
timp de 60 de zile.
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hola

j7
Sunt 

*Funcționează cu dispozitivele compatibile Google Home și Alexa. Alexa și toate logo-urile conexe sunt mărci înregistrate ale Amazon.com sau ale afiliaților săi. 
Google Home este o marcă înregistrată a Google LLC. *În comparație cu sistemul de curăţare Roomba® seria 600.

Robot aspirator + 
Eliminare automată a 
murdărieij7+

Lucrez în jurul 
dvs. În ciuda 
obstacolelor.

Nu lăsați murdăria să 
vă strice programul

Suntem o echipă 
de vis

Curăț în urma 
voastră, și a mea

Vă face o hartă 
a casei pentru a 
naviga în rânduri 
ordonate, în mod 
eficient curățând 
de la un perete la 
celălalt.

Lăsați-mă să fac 
curat în timp ce vă 
bucurați de lucrurile 
cu adevărat 
importante precum 
familia dvs.

Bine te-am găsit, 
performanță puternică

Vă iubiți familia, dar nu iubiți 
murdăria lăsată în urmă de cei 
dragi. Aspiratorul robot Roomba® j7 
folosește Navigația PrecisionVision 
ca să recunoască obiecte și să 
evite obstacolele precum cabluri de 
încărcare și deșeuri ale animalelor 
de companie.

Ca să rezolve toată treaba pentru dvs., Sistemul 
puternic de curăţare în 3 etape al j7 este extrem 
de eficient având de 10 ori Puterea de Aspirare 
mare*, o Perie de curăţare a marginilor și Perii 
de cauciuc duble pentru suprafețe multiple care 
se îndoaie ca să se adapteze la diferite tipuri de 
podele.

Aspiratorul robot Roomba® j7 vă  învață 
preferințele în materie de curățenie și vă oferă 
sugestii personalizate, luând în calcul chiar și 
perioadele când casa are nevoie de curățenie 
mai frecventă - precum în sezoanele de alergie 
sau de năpârlire a animalului de companie. 

Vă face o hartă a casei pentru a naviga 
în rânduri ordonate, în mod eficient 
curățând de la un perete la celălalt. Cu 
navigația avansată, j7 poate să curețe 
murdăria unde doriți, când doriți.

Pentru o curăţare completă, Tehnologia Imprint® 
Link îi spune mopului robot Braava jet® m6 să 
curețe automat după ce robotul aspirator 
Roomba® j7 termină de aspirat.

Cu j7+ nu va trebui să atingeți 
praful și murdăria timp de luni 
întregi deoarece aceasta se 
golește automat în Containerul 
pentru Eliminarea Automată 
a Murdăriei Clean Base® cu 
un sac închis care nu trebuie 
înlocuit timp de 60 de zile.

Puteți să curățați murdăria chiar când 
se întâmplă doar cu sunetul vocii* 
mulțumită compatibilității de voce și 
a capabilității avansate de mapare a 
robotului aspirator Roomba® j7.
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*Funcționează cu dispozitivele compatibile Google Home și Alexa. Alexa și toate logo-urile conexe sunt mărci înregistrate ale Amazon.com sau ale afiliaților săi. 
Google este o marcă înregistrată a Google LLC. **În comparație cu sistemul de curăţare Roomba® seria 600.

Robot aspirator + 
Eliminare automată a 
murdărieii7+

Eu curăț când, 
unde și cum 
vrei tu

Murdăria nu este 
o problemă

Suntem o echipă 
de vis

Curăț în urma 
voastră, și a 
mea

Hai să curăț 
rapid acolo

Da, am de 
10x putere de 
aspirare **

Tu faci regulile

Imprint® Smart Mapping vă 
permite să dețineți controlul 
și să hotărâți ce camere sunt 
curățate și când, pentru ca 
aspirarea să se potrivească 
cu programul dvs

Poți să te concentrezi asupra programului tău 
încărcat și să te bazezi pe inteligența robotului 
aspirator Roomba® i7 să aibă grijă de curățare. 
Învață unde și când cureți în mod normal ca 
să-ți sugereze programe personalizate care 
sunt unice pentru nevoile casei tale.

Tehnologia Dirt Detect™ doar de la iRobot se 
asigură că zonele cu murdările profundă ale 
pardoselii primesc atenția suplimentară de 
care au nevoie.

Cereale pe podea? Pisica a dat peste 
un ghiveci? i7 poate viza zone specifice 
din casă, cum ar fi în fața canapelei 
sau sub o masă, astfel curăţarea este 
ușoară, fără nicio atingere, doar cu 
sunetul vocii dvs.

Taie aspirarea și spălarea podelelor de pe lista 
de taskuri. Cu Tehnologia Imprint® Link, robotul 
aspirator Roomba® i7 poate să lucreze în 
echipă cu mopul robot Braava jet® m6 ca să ai 
o curățare cuprinzătoare prin aspirare, urmată 
automat de curățarea tip mop.

Alegeți i7+ și nu va trebui să 
atingeți praful și murdăria timp 
de luni întregi pentru că se 
golește automat în Containerul 
pentru Eliminarea Automată 
a Murdăriei Clean Base® cu 
un sac închis care nu trebuie 
înlocuit timp de 60 de zile

Murdăria, praful și resturile nu au unde 
să se ascundă mulțumită Sistemului de 
curăţare în 3 etape, Periilor de cauciuc 
duble pentru suprafețe multiple, Puterii 
de Aspirare mare 10x,** și Periei de 
curățare a marginilor.
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*În comparație cu sistemul de curăţare Roomba® seria 600.

Robot aspirator + 
Eliminare automată a 
murdărieii3+

Da, am de 10 
ori mai mare 
Puterea de 
aspirare*

Periile mele sunt făcute 
pentru pardoseli

Suntem o echipă 
de vis

Curăț în urma 
voastră, și a 
mea

Eu curăț 
murdăria

Vă puteți baza pe 
mine

Îți urmez indicațiile

Robotul aspirator i3 aspiră 
murdăriile persistente cu un 
Sistem de curăţare în 3 etape 
care folosește Perii de cauciuc 
duble pentru suprafețe multiple 
și de 10 ori Puterea de Aspirare 
mare.*

Scăpați de grija aspiratului cu sugestii 
de curățare personalizate acționate prin 
inteligența unică  iRobot Genius care vă învață 
casa, obiceiurile și rutinele.

În loc să folosească o singură perie, robotul 
aspirator Roomba® i3 utilizează Perii de cauciuc 
duble pentru suprafețe multiple care se flexează 
ajustându-se astfel pentru diferite tipuri de 
pardoseli și totodată evită a se incurca în părul 
napârlit de catre animalele de companie.

Casa primește atenția de care are 
nevoie pentru că robotul aspirator 
Roomba® i3 aspiră cu multă grijă și într-
un mod organizat cu rânduri ordonate 
folosind senzori de traseu.

Cu Tehnologia Imprint® Link, i3 poate să facă 
echipă cu Braava jet® m6 ca să aspire și să 
curețe cu mopul în coordonare perfectă, oferind 
pardoselilor o curăţare temeinică fără niciun 
efort din partea dvs.

Alegeți i3+ și nu va trebui să 
atingeți praful și murdăria timp 
de luni întregi pentru că se 
golește automat în Containerul 
pentru Eliminarea Automată a 
Murdăriei Clean Base® cu un sac 
închis care nu trebuie înlocuit 
timp de 60 de zile.

Aspiră praful și nu se blochează 
pe traseu. Astfel, i3 face o treabă 
excelentă. Tehnologia Reactive 
Sensor îi spune robotului pe unde nu 
poate trece, ceea ce înseamnă că se 
blochează mai rar din cauza mobilei 
și știe mai bine pe unde să o ia. Și doar 
iRobot oferă Tehnologia Dirt Detect™ 
pentru ca robotul să insiste pe locurile 
mai murdare, cum ar fi zonele cu trafic 
intens din casă.
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Da, am de 5 ori mai mare 
Puterea de aspirare*

Îți urmez indicațiile

Periile mele sunt 
făcute pentru 
pardoseli

Luați-vă la 
revedere de la 
murdărie

Eu curăț murdăria

*În comparație cu sistemul de curăţare Roomba® seria 600.

Aspiră murdăria și resturile persistente cu Sistemul de curăţare în 3 etape 
care folosește o Perie de curăţare a marginilor pentru pereți și colțuri, Perii de 
cauciuc duble pentru suprafețe multiple și de 5X Puterea de aspirare mare*.

Cu navigația vSlaM® de ultimă generație, robotul 
aspirator Roomba® 976 mapează casa și 
navighează în rânduri ordonate, eficiente, și lasă în 
urma sa podelele super curate. Iar dacă rămâne 
fără baterie, se încarcă singur și reia de unde a 
rămas ca să se asigure că totul a fost curățat.

Vă învață obiceiurile de curăţare și vă sugerează 
programe care se potrivesc cu nevoile dvs. Vă 
recomandă și lucruri la care poate nu v-ați 
gândit - cum ar fi curățarea adițională în 
timpul sezoanelor de năpârlire a animalelor de 
companie sau de alergii, și astfel vă ajută

Zonele mai murdare din casă, cum ar 
fi locurile pe unde se circulă mult, sunt 
curățate cu mai multă atenție datorită 
Tehnologiei unice de Dirt Detect™.

Fiecare perie este concepută în mod unic cu 
șanțuri de cauciuc care rămân constant în contact 
cu diferitele suprafețe - de la pardoseli la carpete 
- ajustându-se și flexându-se astfel încât să curețe 
întreaga suprafață, captând de la particulele 
mici de praf și murdărie până la păr și resturi de 
dimensiuni mai mari.
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Murdăria nu are nicio șansă

Luați-vă la 
revedere de la 
murdărie

*În comparație cu sistemul de curăţare Roomba® seria 600.

Îți urmez indicațiile

Nu mi-e frică de 
înălțime

Praf și mizerie, 
dispărețiSistemul de curăţare în 3 etape și Periile duble pentru suprafeţe multiple 

captează murdăria, praful și resturile de pe covoare și suprafețele dure, 
în timp ce Peria de curăţare a marginilor se ocupă de colțuri și margini. Periile duble pentru suprafeţe multiple lucrează 

împreună ca să capteze praful, murdăria și 
resturile ca să vă curețe temeinic pardoselile.

Curățenia este rezolvată - chiar și atunci când nu 
știai că este nevoie de curățenie. Robotul învață 
cum să curețe și vă oferă automat sugestii de 
programare personalizate.

Senzorii Dirt Detect™ alertează robotul 
despre zonele mai murdare din casa 
dvs., cum ar fi locurile pe unde se 
circulă mult, și astfel sunt curățate 
temeinic.

Capul de curăţare cu reglare automată curăță 
eficient atât covoarele, cât și suprafețele dure 
ajustând automat înălțimea capului de curățare. 
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Sunt 
Ajută la 
soluționarea 
problemei 
curăteniei

Mă ocup de 
fiecare etapă 
a curățării

Bucurați-vă de 
controlul complet 
al curăţării tip 
mop
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*Funcționează cu dispozitivele compatibile Google Home și Alexa. Alexa și toate logo-urile conexe sunt mărci înregistrate ale Amazon.com sau ale afiliaților săi. Google este o marcă înregistrată a 
Google LLC. **Disponibil pentru roboții aspiratoare Roomba® seria 900, seria s, i7 și i3.

Șterg cu mopul 
murdăria din calea ta

Suntem o echipă de 
vis

Mă ocup imediat de 
murdărie

Pulverizatorul cu jet de precizie 
înmoaie murdăria lipicioasă și cea 
persistentă fără a pulveriza pe 
mobilă, pe covoare sau pe pereți.

Cafea vărsată pe podea? Urmă de noroi lăsată 
de câine? Braava jet® m6 curăță anumite zone 
specifice din casă, cum ar fi în fața canapelei sau 
sub o masă, pentru o curățare ușoară, fără nicio 
atingere, doar la auzul comenzii dvs.* 

Atașați un Pad Braava jet®, iar robotul 
selectează automat metoda de 
curăţare.

Vă învață preferințele în materie de curățenie și 
poate sugera programe automate de ștergere 
a pardoselior cu  mopul în intervalul preferat de 
timp. Curăţarea tip mop devine tot mai ușoară, 
iar dvs vă puteți concentra asupra lucrurilor cu 
adevărat importante.

Curăță cu mopul exact cum, când și 
unde doriți. Imprint® Smart Mapping 
vă ajută să îi spuneți lui m6 exact unde 
să curețe cu mopul și când anume, iar 
cu ajutorul funcției Keep Out Zones îi 
spuneți ce să evite.

Cu Tehnologia Imprint® Link, robotul aspirator 
Roomba®** și mopul robot Braava jet® m6 pot face 
echipă pentru a aspira și apoi spăla automat cu 
mopul în perfectă, coordonare oferind pardoselilor 
o curăţare temeinică



A
sp

ira
to

r ș
i m

op
 ro

bo
t

halo

Ro
om

ba
 C

om
bo

®
Mă ocup de aspirare și de 
curățarea cu mopul

Setează nivelul 
de putere

O curăţare cu sens

Sunt aici să vă ajut

Pot să curăț în 
fiecare zi

Sunt 

Modelul 2-în-1 aspiră covoarele și suprafețele dure, iar mopul multi-mod este 
chiar în urma aspiratorului ca dvs. să aveți pardoseli proaspete, curate, în 
fiecare zi.

Mulțumită celor trei moduri de a da cu mopul, 
puteți să personalizați curățarea să se potrivească 
cu nevoile dvs. O pompă electronică controlează 
fluxul apei și menține pad-ul mopului umed în 
mod uniform în timpul curățării.

Navigația inteligentă, în linie dreaptă folosește 
senzori de traseu ca să vă curețe podelele în mod 
organizat și logic în rânduri ordonate.

Ajustează puterea de curățare pe 
baza nevoilor dvs. de curăţare folosind 
două moduri de aspirare.

Cu iRobot Genius, vă învață obiceiurile de curăţare 
și sugerează programe care se potrivesc cu 
nevoile dvs. Recomandă și lucruri la care poate nu 
v-ați gândit - cum ar fi curățarea suplimentară în 
sezonul de alergii - și vă ajută cu sugestii.
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