
Smart
iAdapt®-Navigation og robottens sensorer 
gør det muligt for Roomba® at navigere 
rundt om forhindringer, under møbler og 
at rengøre langs vægge, mens trapper og 
afsatser undgås.

Simple
Du skal blot trykke på CLEAN eller indstille 
et starttidspunkt, der passer dig. Roomba 
kan forudindstilles til at støvsuge op til  
7 gange om ugen og giver dig et rengjort 
hjem hver dag.

Clean
Det patenterede rengøringssystem i tre  
trin både fejer, støvsuger og indsamler  
støv, snavs og hår fra dine gulve.

Robotstøvsuger

Roomba® 681

Den førende 
robotstøvsuger



Specifikke funktioner for Roomba® 681:

Alle Roomba®-robotstøvsugere hjælper 
dig med at holde skidtet fra døren.

Smart:  Navigerer under møbler og udenom andre 
forhindringer uden problemer.

 Simple: Bare tryk på CLEAN.

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

Forudindstil en rengøringsplan:
• Kan indstilles til at støvsuge

op til 7 gange om ugen.

• Tilkobler og genoplader automatisk.

Patenteret rengøringssystem i tre trin:
• Anvender en kombination af roterende

bevægelser, fejning og støvsugning.

• Rengør langs vægge og i hjørner.

iAdapt®-Navigation:
• Navigerer rundt om alle forhindringer.

• Design med lav profil.

• Undgår trapper og afsatser.

• Rengør målrettet de steder,
der er mest brug for det.
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Specifikationer

PRODUKT

 R681040

 33,5 cm x 9,3 cm

 3,56 kg

  2 timer

 60 minutter

 Litium-ion

 AeroVac™

 0,6 liter

 2 cm

SKU

Robottens mål (Ø x H)

Robotvægt (kg)

Opladningstid

Batteriets driftstid

Batteritype

Filtertype

Beholderstørrelse

Maksimal dørtrinshøjde

KASSENS INDHOLD 

iRobot® Roomba® 681

Home Base™-ladestation 

Strømledning 

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

1 ekstra filter

 Brugsanvisning og 
dokumentationspakke

 885155011909

 5060359284914

 5,6 kg

 47,5 cm x 42 cm 
 x 14 cm

 10885155011906

 5060359284921

 6,3 kg

 49,6 cm x 43,5 cm 
 x 15,6 cm

 1

 36

 14

FORSENDELSE 

UPC

EAN

Vægt med emballage 

Emballagens mål 
(H x B x D)

Kolli UPC

Kolli EAN

Vægt pr. kolli

Dimensioner pr. kolli  
 (H x B x D)

Enheder pr. kolli

Enheder pr. palle

Enheder pr. lag
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