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Innehåll

Enkel städning.
Enkel tömning.
– Självtömmande laddningsstation
– Töms manuellt endast var sjunde vecka
– Effektivt luftfilter

2. Auto-Empty Dock Pure (Q7 Max+)

Teknologi som
gör livet enklare.
– Smart ruttplanering
– Kartläggning av hemmet
– Inbyggda sensorer

3. Smart teknologi

En app.
Full kontroll.
– Schemalagd städning
– 3D-kartläggning av ditt hem
– Videosamtal och röststyrning

4. Roborock App

Dubbel städkraft.
– Moppar och dammsuger samtidigt
– Imponerande sugkraft
– Damm- och vattenbehållare i ett

1. Dammsugare



Introduktion
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Effektiviserad städning 
med senaste tekniken.

Vad händer när man tar de mest effektiva teknologier från 
flera generationer av Roborock robotdammsugare och lägger 
in dem i en och samma enhet? Då får man Roborock Q7 Max. 
Tillsammans med Auto-Empty Dock Pure (som inkluderas i
priset för Q7 Max+) levererar den ett kompromisslöst städ-
resultat — och en användarvänlig upplevelse.

Rengör på djupet
För att ge bästa möjliga städresultat moppar robotdamm-
sugaren samtidigt som den dammsuger. Sugkraft, mopptryck 
och vattenflöde anpassas automatiskt beroende på vilket rum 
robotdammsugaren befinner sig i.

Bekymmerfri städning 
Q7 Max drivs av ett högkapacitetsbatteri på 5200 mAh som ger 
3 timmars städning på bara en laddning. Robotdammsugaren 
memorerar varje hörn av ditt hem och räknar därefter ut den 
mest effektiva rutten för att leverera bäst städresultat. 
 
Designad för användaren
För att det ska bli så enkelt som möjligt för användaren har vi 
kombinerat både damm- och vattenbehållare i Q7 Max. 
Med Q7 Max+ får du dessutom Auto-Empty Dock Pure som 
sköter tömningen och laddningen automatiskt efter avslutad 
städning. Den stora dammbehållaren på 2,5 liter behöver endast 
tömmas en gång var sjunde vecka.

Användarvänlig app
Bestäm allt från sugkraften på ekparketten till moppfrekvensen 
på golvet i hallen. I appen får användaren tillgång till att planera 
robotens städrutiner rum till rum. Det går även att aktivera
mattförstärkningsläge för djuprengöring av mattor.



Moppar och dammsuger samtidigt
Den dubbla städkraften i Q7 Max gör så att robotdamm-
sugaren fångar upp mer smuts för att ge ett renare resultat än 
vad man hade fått om den endast dammsög. En elektrisk pump 
erbjuder 30 olika nivåer av vattenflöde och anpassar automa-
tiskt mopptryck och vattenflöde beroende på vilket rum robot-
dammsugaren befinner sig i. Detta kan användaren enkelt ställa 
in och anpassa rum för rum genom appen om så skulle viljas. 
Med ett jämt mopptryck på 300 g och en maximal moppräckvidd 
av 240 kvm, får du dubbelt så bra städresultat i en och samma 
maskin.
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Dubbel städkraft.

1. Dammsugare

Maximal städyta på 300 kvm



Imponerande sugkraft
Med en sugkraft på 4200 Pa sveper Q7 Max över golvet och 
suger upp skräp och damm från golvbrädorna, samt glappen 
mellan dem. Designad för att koncentrera sin kraft på de om-
råden där grövre städning behövs, memorerar robotdamm-
sugaren varje hörn av ditt hem och kommer ihåg var varje matta 
finns som den behöver lägga extra tid på. Utrustad med en stöt-
tålig borste i slitstarkt gummi, riktar Q7 Max in sig på att rengöra 
dina mattor på djupet genom att skaka dem för att lösgöra smuts 
som sitter djupt inne i tyget. Roboten identifierar mattan genom 
att känna hur motståndet ökar i förhållande till parkett och höjer 
sugkraften automatiskt. 
För ömtåliga mattor, eller föremål som användaren vill att robot-
dammsugaren ska hoppa över, kan du enkelt sätta en No Go-
zon runt i appen. Dammsugaren känner då automatiskt igen var 
mattan finns och ignorerar den i sin ruttplanering när den städar.

Damm- och vattenbehållare i ett
För att göra det ännu enklare för användaren så har vi kombin-
erat damm- och vattenbehållare i en och samma enhet. Det gör 
det mycket enklare att tömma båda behållarna. Dammbehållaren 
rymmer en volym på 470 ml och vattenbehållaren rymmer 350 
ml, en perfekt volym för även de utförligaste städrutinerna. 
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Städar oavbrutet med en 
batteritid på 3 timmar

Specialdesignad borste 
för minimalt hårtrassel

1. Dammsugare



2. Auto-Empty Dock Pure (Q7 Max+)

Självtömmande laddningsstation
Städa ofta och töm sällan med laddningsstationen Auto-Empty
Dock Pure (inkluderad i Q7 Max+). Efter avslutad städrutin, 
återvänder robotdammsugaren automatiskt till laddnings-
stationen där den tömmer sig själv på all smuts och damm
som den sugit upp under städningens gång.

Töms manuellt endast var sjunde vecka
Smuts samlas kontinuerligt i den stora dammbehållaren i upp till 
7 veckor innan den behöver tömmas manuellt av användaren.
 

Effektivt luftfilter
Avancerat HEPA-filter samlar upp till 99,7% av partiklar så små 
som 0,3 mikrometer1, som pollen och kvalster. Detta garanterar
att dessa allergener stannar i dammbehållaren, vilket är särskilt 
viktigt för personer med allergier eller andningssvårigheter.
Auto-Empty Dock Pure minskar dessutom behovet av dammpåsar, 
vilket är både miljövänligt och ekonomiskt gynnsamt i längden.
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Rymmer 2,5 liter

Enkel städning. 
Enkel tömning.
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1 Baserat på tester utförda av ett oberoende laboratorium enligt ISO/TS 11155-1-2001- och
PT-22-000-100650-standarder.



3. Smart teknologi

Smart ruttplanering
För att använda sin batteritid på allra bästa sätt, räknar robot-
dammsugaren ut den mest effektiva rutten för den snabbaste 
och mest grundliga städningen. Det gör den genom en kombi-
nation av dess kartläggningssystem, Precision PreciSense
LiDAR, som identifierar vilket typ av rum den städar samtidigt 
som den undviker möbler och små objekt.

Kartläggning av hemmet
För varje städning får robotdammsugaren en alltmer detaljerad 
bild över hemmet med ett inbyggt navigationssystem som heter 
Precision PreciSense LiDAR. Baserat på avancerad laser-
teknologi, skannar systemet av hela hemmet och ritar upp en 
detaljerad bild av varje rum i ett hus med upp till fyra våningar.

Inbyggda sensorer
Q7 Max är utrustad med flertalet trappsensorer och accelero-
metrar från Sensient, samt en tålig stötfångare. Detta gör så att
roboten inte kör nedför trappor, fastnar i utspridda föremål eller 
kör in i väggar.
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gör livet enklare.
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Barnlås förhindrar att 
robotdammsugaren 
startas av misstag



4. Roborock app

Schemalagd städning
Skapa egna detaljerade städrutiner direkt i appen. Namnge varje 
rum och bestäm i förväg hur de ska städas och vilken tid roboten 
ska sättas igång. I appen är det också möjligt att ställa in både 
dammsugarens sugkraft och moppens skrubbintensitet för varje 
rum, vilket är speciellt användbart för rum som kräver mer grund-
lig städning, som hall och kök. 

En app.
Full kontroll.

3D-kartläggning av ditt hem
I appen får användaren se en 3D-bild av sitt hem. Det är denna 
kartläggning som Q7 Max ser när den städar. Användaren kan 
själv placera ut mattor och möbler, samt golvmaterial för en mer 
verklig representation av hemmet. Det går även att ge instruk-
tioner till robotdammsugaren på vad den ska undvika att städa 
genom att sätta ut No Go-zoner. Dessa ytor skyddas då av en 
virtuell gräns som gör så att roboten helt enkelt inte passerar 
området.

Videosamtal och röststyrning
Robotdammsugaren har röststyrning som kan kopplas ihop med 
Amazon Alexa, Google Home eller Apple Siri. Med kamera-
systemet framtill, tillsammans med den inbyggda mikrofonen, 
kan användaren enkelt titta till både barn och husdjur direkt från 
mobilen2.
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2 För din säkerhet raderas varenda bild efter att Q7 Max och Q7 Max+ använt dem. Robotdammsugaren är certifierad
av TUV Rheinland och prickar av alla krav för säkerhetsstandarden ETSI EN 303 645.
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Tekniska specifikationer
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Tekniska
specifikationer.

Kapacitet
Ljudnivå (balanced): 67 dB
Maxvakuum: 4200 Pa
Drifttid (max): 180 min
Dammbehållare: 470 ml
Vattenbehållare: 350 ml
Batterityp: Lithiumjon
Batterikapacitet: 5200 mAh
Originalfilter: HEPA-filter

Funktioner:
Q7 Max Robotdammsugare
Passar Auto-Empty Dock Pure
PreciSense LiDAR-navigationssystem
3D-kartläggning
Justerbara städrutiner
Kartläggning för 4 våningsplan
Röststyrning
Barnlås
Elektrisk moppning
Kombinerad damm- och vattenbehållare
Mattförstärkningsläge
Automatisk rumsigenkänning
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Mått & Vikt
Höjd: 139 mm
Bredd: 390 mm
Längd: 444 mm
Vikt: 6 kg

Funktioner:
Auto-Empty Dock Pure
Automatisk Laddning
Automatisk Tömning
Indikator för Full Dammbehållare
Indikator för Filterbyte
Effektivt luftfilter
Stöd för Dammpåse
Automatisk Rengöring av Elektroder




