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tuvsud.com/ps-cert

Roomba® j7+ robotstøvsuger
"Den absolut lækreste robotstøvsuger og 
ladestation vi nogensinde har testet."

Elektronikkbransjen

ElektronikkBransjen har kåret ”Årets produkt” i en ræk-
ke kategorier. iRobot Roomba j7+ vinder i kategorien: 
Årets Småelektriske 2021-2022.

 Elektronikkbransjen har lagt særlig vægt på: 
•  Produkternes egenskaber 
•  Produkternes evne til at tilføre noget nyt til markedet 
•  Popularitet hos slutforbrugerne
www.elektronikkbransjen.no

Idenyt

•   Idenyts læsere tyr til robotstøvsugeren Roomba® j7+, 
når det gælder et rent hjem! 

•   Den populære støvsuger tilpasser sig din skiftende 
tidsplan og gør rent, når du ikke er hjemme. 

•   Hvis du kommer hjem, kører den automatisk til 
opladning. Derved bliver du aldrig forstyrret af ren-
gøringen, og kan samtidigt nyde altid rene gulve.

www.idenyt.dk

AOD - Alt om data
"Roomba J7+, som selv tømmer sin pose, er en af de 
mest selvkørende og intelligente robotstøvsugere, vi 
har prøvet, men også blandt de allermest effektive 
og veldesignede" 

www.altomdata.dk

Tek.no
"Den absolut lækreste robotstøvsuger og ladestation vi 
nogensinde har testet."
•  Lækker app med nem opsætning 
•  Kører let og ubesværet over dørtrin
•   Undgår ledninger og andre små forhindringer på gulvet

www.tek.no

Tűvsűd
Vores engagement i din datasikker-
hed har givet  iRobot® den anerkendte 
TÜV-CSC-mærkning. iRobot er den 
første virksomhed på verdensplan, der 
modtager en certificering på dette 
niveau.

www.tuvsud.com

M3.se
"Uden tvivl iRobots smarteste og mest 
effektive robotstøvsuger til dato." 
•  Flot design, relativt støjsvag
•   Avanceret og præcist navigations-

system
•   Undgår og identificerer effektivt nye 

forhindringer

www.m3.idg.se

JydskeVestkysten 
"Vi har testet Roomba J7+ i 
første måned af 2022, og som 
du måske allerede har gættet, 
har det været en succes."
•  Lærer hurtigt og hele tiden
•  Støvsuger i det skjulte

www.jv.dk
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