
Roomba® 965

Renere gulve. 
I hele dit hjem.  

Blot ved et tryk  
på en knap.

Smart
iAdapt® 2.0-Navigation med visuel 
lokalisering hjælper Roomba® med 
problemfrit  og e�ektivt at navigere rundt 
på en hel etage i  dit hjem og oplade 
efter behov, indtil arbejdet er klaret.*
*  Rengør i op til 75 minutter inden opladning og genoptager 

derefter rengøringen ved behov.

Simple
Med iRobot HOME App kan du nemt 
planlægge rengøringen og bede 
robotten om at gøre rent, når det passer 
dig.* Eller bare tryk på CLEAN  
på robotten.
*  Nogle funktioner i iRobot HOME App er kun tilgængelige  

via hjemmets Wi-Fi®-forbindelse.

Clean
AeroForce®-rengøringssystemet i tre trin 
giver op til fem gange højere sugestyrke 
med en slidstærk Gen 2-motor for 
forbedret rengøring af tæpper, måtter  
og hårde gulve.*
*  Sammenlignet med Roomba® 600- og 700-seriens  

AeroVac™-systemer.

Robotstøvsuger



Specifikke funktioner for Roomba® 965:

  *  Sammenlignet med Roomba® 600 og 700-seriens AeroVac™-systemer.

 **  Testet i iRobots laboratorium på hårde gulve. Driftstider kan variere.
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Alle Roomba®-robotstøvsugere hjælper  dig 
med at holde skidtet fra døren.
 Smart:  Navigerer uden problemer  rundt om alle 

forhindringer

 Simple: Bare tryk på CLEAN 

 Clean:  Rengøringssystemet i tre trin med den 
roterende  sidebørste fjerner nemt støv, 
snavs, dyrehår og større ting,  som for 
eksempel morgenmadsprodukter

iRobot HOME App:
• Læg en rengøringsplan for robotten, 

så den rengør for dig op til 7 gange 
om ugen

• Vælg dine egne 
rengøringspræferencer

• Statusskærm og -rapportering

• App-baseret support

AeroForce®-rengøringssystem i tre trin:
• Forbedret rengøringsydelse og mindre 

vedligeholdelse*

• Op til 5 gange højere sugestyrke*

• Tilpasser sig automatisk til rengøring 
af tæpper og hårde gulve

• Rengør langs vægge og i hjørner

Rengøring af en hel etage:
• iAdapt® 2.0-Navigation med visuel 

lokalisering hjælper Roomba med  
at rengøre en hel etage i dit hjem

• Genoplader og genoptager 
rengøringen, indtil arbejdet er klaret

• Navigerer problemfrit rundt om alle 
forhindringer

• Undgår trapper og afsatser

Specifikationer

PRODUKT

 SKU R965040

 Robottens mål (Ø x H) 35,0 cm x 9,1 cm 

 Robottens vægt  3,9 kg

 Opladningstid 2 timer

  Filtertype AeroForce® 
  High-E¢ciency-filter

 Batteriets driftstid 75 minutter**

 Batteritype Litium-ion

 Beholderstørrelse 0,6 liter

 Maksimal dørtrinshøjde 2 cm

FORSENDELSE 

 UPC 885155013149

 EAN 5060359285911

 Vægt med emballage 6,1 kg

 Kolli UPC 10885155013146

 Kolli EAN 5060359285928

 Emballagens mål 52,1 cm x 41,9 cm  
 (H x B x D) x 13,3 cm

 Dimensioner pr. kolli 54,6 cm x 43,4 cm 
  (H x B x D) x 14,7 cm

 Vægt pr. kolli 6,8 kg

 Enheder pr. kolli 1

 Enheder pr. palle 32

 Enheder pr. lag 16

KASSENS INDHOLD 

iRobot® Roomba® 965

Home Base™-ladestation 

Strømledning 

1 Dual Mode Virtual Wall®-barriere  
(2 AA-batterier medfølger)

1 ekstra filter

1 ekstra sidebørste
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