
Grundlig rengöring
AeroForce™ rengöringssystem i tre steg 
använder patenterade dammuppsamlare 

för att rengöra golvet mer effektivt

Användarvänlig

Tryck bara på ''Clean'' 
eller ställ in en städningstid 

när du inte är hemma

Roomba 875 – funktioner

Revolutionerande rengöringsresultat och mindre underhåll.

Fullt utrustad med  
sensorer

Städar automatiskt  
med iAdapt® Responsive  

Navigation-teknologi

HEPA-filtret fångar upp avlagringar från husdjur,  
damm och andra allergener.

Navigerar under och runt möbler. 

Rengör längs med väggarna med en roterande  
sidoborste för den mest heltäckande golvstädningen.

Undviker trappor och andra avsatser.

Automatisk uppladdning efter avslutad rengöring.

Fungerar på hårda golv och heltäckningsmattor.

AeroForce™-dammuppsamlarna förhindrar att hår 
fastnar i borstarna.

Känner av minsta partikel och koncentrerar  
rengöringen med ihållande städning.

Rengör efter ett schema anpassat för dig.

Känner av smutsigare områden och rengör dem  
mer intensivt.

Roomba® 875



En fokuserad, grundlig rengöring som är perfekt 
för daglig rengöring av hem med husdjur.

iRobot® Roomba® 800 är den ultimata, högeffektiva 
dammsugarroboten. Den här lättskötta Roomba 875-modellen 
har det revolutionerande rengöringssystemet AeroForce™ i tre 
steg, AeroForce™-dammuppsamlare, och tar bevisligen bort  
50 % mer smuts, damm, hår och skräp från alla golvtyper. 

Dammsugning blir inte lättare än med Roomba 875. Tryck på 
Clean-knappen och Roomba börjar städa. Den rengör med 
lätthet, undviker hinder och dammsuger grundligt även under 
och kring möbler. Den täcker hela golvet och rengör extra 
grundligt på särskilt smutsiga ställen.

Roomba 875 är idealisk för allergiker och djurägare, och 
kräver endast minimalt underhåll. Du behöver inte ens vara 
hemma för att städa! Det är bara att ställa in städtiden och 
när du kommer tillbaka hem har du skinande rena golv.

SMART – ROOMBA 875 SOPAR KONKURRENTERNA AV BANAN
• Dammsuger varje del av av golvet. 

• Samlar upp damm och smuts, och koncentrerar rengöringen på 
särskilt smutsiga områden.

• Rengör under och kring möbler, sängar och gardiner.

• Rengör längs väggen.

• Undviker trappor och hinder. 

• Klarar rum med många möbler, utan att skada dem eller andra föremål.

• Har en tömningsindikator så att du vet när den behöver tömmas.

ENKEL – MINDRE UNDERHÅLLSKRÅNGEL
• AeroForce™-dammuppsamlarna förhindrar att hår fastnar i borstarna 

och är snabbare att rengöra än dammsugarborstar.

• Roboten kräver mindre underhåll och rengöring.

• iRobot XLife™-batteriet ger dubbelt så många rengöringscykler 
som tidigare Roomba-batterier, vilket ger dubbelt så lång tid innan 
ersättningsbatteri kan behövas.*

RENGÖR - AEROFORCE™ RENGÖRINGSSYSTEM I TRE STEG
• Revolutionerande rengöringssystem som ger maximalt 

rengöringsresultat och tar bort upp till 50 % mer smuts, damm, hår 
och skräp från alla golvtyper.

• AeroForce™-dammuppsamlarna bryter ner skräp och lyfter smuts och 
den borstlösa designen är nästan underhållsfri.

• Airflow-acceleratorn koncentrerar luftflödet och mångdubblar 
uppsugningskraften.

• Det högeffektiva suget är specialdesignat för att maximera sugkraften 
och ger en optimerad effektivitet.

• 5 gånger mer kraftfull sugffekt än tidigare Roomba-modeller.

*Roombas städtid är fortfarande den samma mellan laddningar. Batteriets livslängd beror på 

användning och hemmiljö. Följ anvisningarna för längsta möjliga batterilivslängd.

© 2015 iRobot Corporation. Alla rättigheter förbehålls. iRobot, Roomba, iAdapt och Virtual Wall är registrerade varumärken som tillhör iRobot Corporation.  
AeroForce, iRobot XLife och Home Base är varumärken som tillhör iRobot Corporation. 

SPECIFIKATIONER

Mått (cm) Roomba
L: 35,3 B: 35,3 H: 9,2

Enheter per Master-kartong
1

Vikt (kg) Roomba
3,8

EAN Master-kartong
5060359283092

Spänning
240V

UPC för Master
10885155009408

EAN för detaljhandeln
5060359283085

Mått (cm)  
Master-kartong
L: 48 B: 15 H: 44

UPC för detaljhandeln
885155009401

Vikt (kg) Master-kartong
TBC

Mått (cm) på kartong  
för detaljhandeln
L: 46 B: 14 H: 42

EU-information om  
sophantering för Master-kartong

95 %

Vikt (kg) på kartong  
för detaljhandeln

TBC

Återvinning av  
Master-kartong 

100 %

EU-information om sophantering 
för kartong för detaljhandeln

95 %

Enheter per lastpall
40

Återvinning av kartong  
för detaljhandeln

100 %

Enheter per lager
10

Ljudnivå**
58 dBA

Laddningstid
≤ 3 timmar

Drifttid
60 min

Typ av filtrering
HEPA

**Intern undersökning på heltäckningsmatta

INNEHÅLLER

iRobot® Roomba® 875
med HEPA-filter, sidoborste, 2 AeroForce™-dammuppsamlare

Home Base™

med EU-sladd

Dual Mode Virtual Wall® 
2 AA-batterier ingår 

Extra HEPA-filter

iRobot XLife™ Extended Life-batteri
Installerat
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