
Clean
AeroForce® rengöringssystem i tre steg 
ger upp till 5 ggr så mycket kraft*  genom 
att använda en kombination av rotation, 
uppsamling och uppsugning för att få 
bort damm, smuts och hår från dina golv.
*  Jämfört med Roomba® 600- och 700-seriernas  

AeroVac™-system

Simple
Med iRobot HOME-appen kan du städa 
 och schemalägga på ett bekvämt sätt, 
var och när som helst.* Eller tryck bara 
på CLEAN på  roboten.
*  Vissa inställningar går bara att komma åt från appen  

iRobot HOME.

Avancerad  
prestanda, 

idealisk för djurhår,  
Wi-Fi®-ansluten

Smart
iAdapt®-navigering gör det möjligt 
för Roomba®att dammsuga ett helt 
rum, städa under möbler, runt hinder 
och längs vägglister.

Robotdammsugare

Roomba® 891

Roomba®



FÖRPACKNINGSINNEHÅLL 

iRobot® Roomba® 891

Home Base™ laddningsstation 

Sladd 

1 Dual Model Virtual Wall® Barrier 
(2 AA-batterier ingår)

1 extra filter

Användarmanual och 
dokumentationspaket

FRAKT 

 EAN för detaljhandeln 5060359286239

 UPC för detaljhandeln 885155013569

 Vikt på kartong för 5,7 kg 
 detaljhandeln

 Master-EAN 5060359286246

 UPC för Master 10885155013566

 Storlek på förpackning för 47,5 cm x 42,0 cm 
 detaljhandeln (H X B X D) x 14,0 cm

 Master-kartong 49,5 cm x 43,4 cm 
Dimensioner  (H X B X D)  x 15,5 cm

 Vikt Master-kartong 6,3 kg

 Enhet per Master 1

 Enheter per lastpall för 40 
 detaljhandeln

 Enheter per lager för 10 
 detaljhandeln

PRODUKT 

 SKU R891040

 Robotens dimensioner 35,3 cm x 9,2 cm  
 (DIA X H)

 Robotens vikt 3,8 kg

 Uppladdningstid 2 tim

  Filtertyp Höge£ektivt 
  AeroForce®-filter

 Batteritid 60 minuter**

 Batterityp Litiumjon

 Behållarens storlek 0,6 liter

 Tröskelhöjd 2 cm

Unika Roomba® 891-funktioner:

Alla Roomba® robotdammsugare  hjälper 
dig att klara vardagens smuts.
 Smart:  Navigerar sömlöst under möbler  

och runt föremål

 Simple: Tryck bara på CLEAN 

 Clean:  3-stegs rengöringssystem med roterande  
sidoborste  fångar enkelt upp damm, smuts, 
djurhår och större  skräpbitar som flingor

iRobot HOME-appen:
• Koppla upp dig för att städa  

var du än är

• Programmera den för att städa  
enligt ett schema, upp till sju gånger 
per vecka

• Övervakning och rapportering  
av status

• App-baserad support

AeroForce® rengöringssystem i tre steg:
• Upp till 5 ggr mer sugkraft*

• Sopar vägglister och hörn

• Mindre underhåll tack vare  
trasselfria AeroForce®-uppsamlare

iAdapt®-navigering:
• Navigerar under möbler  

och runt hinder

• Undviker trappor och andra avsatser

• Design med låg profil

• Genomför fokuserad städning  
där det behövs som mest
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* Jämfört med Roomba® 600- och 700-seriernas AeroVac™-system

**  Testad i iRobots hemmatestlabb på hårda golv.  
Körtider kan variera. 
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