
Neato lanserar två nya robotdammsugare  
och funktionen Zone Cleaning för flagg- 
skeppsroboten Botvac D7™ Connected.

Nyheterna Botvac D4™ Connected och Botvac D6™ Connected är innovationer som är 
anpassade för det moderna hemmet.

Berlin, 31 augusti, 2018, IFA – Neato Robotics förnyar idag helt sitt produktsortiment 
genom lanseringen av två nya robotdammsugare: Botvac D4 och D6, som tillsammans 
med Botvac D7 utgör den nya kärnan av Neatos produkter.

Botvac D4 Connected ger valuta för pengarna, utan att kompromissa 
med varken kvalitet eller funktioner. Den är en av få robotar i sin pris- 
klass med lasernavigering (LaserSmart™-navigation). Med virtuella  
avgränsningslinjer (en funktion som tidigare bara fanns hos vår flagg-
skeppsrobot) kan du enkelt avgränsa områden som inte ska städas 
just idag. Botvac D4 har 33% längre batteritid än sin föregångare, och 
den nya snabbladdningsfunktionen ”Quick Boost” gör att roboten 
räknar ut hur mycket batteri som behövs för att städa klart.

Botvac D6 Connected, med sin snygga och avskalade design, är 
roboten för dig med husdjur. Huvudborsten (som är 70% större än 
de flesta runda robotarnas) är uppgraderad, och när det är extra 
smutsigt och mycket päls slår du bara på turbo-läget. Då ökas sug-
kraften och borsten roterar snabbare. Och med sitt ultraprestanda- 
filter och en sidoborste fångar Botvac D6 in damm och allergener 
som ditt husdjur drar in, även längs väggarna. Och har du flera  
våningar hemma vet Neato exakt hur och var den ska städa på  
varje våning, med hjälp av avgränsningslinjer och våningskartor.

Genom att förstå din hemmiljö bättre kan robotarna, helt enkelt,  
ge dig en mer personlig, flexibel och effektiv städning.



– På Neato tror vi på personlig städning. Vi tror att varje person i varje hem lever ett 
unikt liv. Därför designar vi produkter som anpassar sig efter just din livsstil. Våra nya 
Botvac D4 och Botvac D6 Connected är bevis på detta. De är robotar som växer med 
användaren genom mjukvaruuppdateringar som svarar på deras behov. Neato skapades 
för att förändra, och med denna lansering kan vårt produktsortiment verkligen anpassas 
för framtiden och erbjuda en personligare städupplevelse, säger Matt Petersen, VD.
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Tillgänglighet och pris
Rekommenderat pris för Neato Botvac D4 Connected är 5 499 kr. Rekommenderat 
pris för Neato Botvac D6 Connected är 7 499 kr. Båda modellerna är tillgängliga  
online från och med den 31 augusti 2018 och hos utvalda återförsäljare i september. 

Rekommenderat pris för Botvac D7 Connected är 8 999 kr och den finns tillgänglig 
både online och hos utvalda återförsäljare. Som en bonus kommer alla våra ägare av 
Botvac D3 och D5 Connected få tillgång till funktioner som avgränsningslinjer och 
snabbladdning i en mjukvaruuppdatering senare i höst. 

De nya produkterna avslöjades och demonstrerades idag på  

IFA-mässan 2018 i Berlin, monter 133, hall 6.2. 

Hela Neatos produktsortiment finns online och hos utvalda återförsäljare.  
Läs mer på www.neatorobotics.com.

Om Neato
Neato Robotics designar robotar för hemmet med målet att förbättra människors liv, 
så att de kan spendera mindre tid på att göra hushållssysslor och istället ägna mer tid 
åt saker de älskar. Neato driver innovation med intelligent lasernavigering, vånings-
kartläggning, uppkoppling till app och överlägsen rengöringsteknik. Neato tog plats 
i ”Top 100 Workplaces” 2017 i San Fransisco. En lista som publiceras av Bay Area 
News Group och som baseras på svar från anställda. Neato tilldelades “Best Smart 
Home & Appliances” för sin Botvac D7 Connected på IFA 2017 i Berlin.

För mer information, besök: www.neatorobotics.com 
Följ oss gärna på Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.

Idag kommer också en efterlängtad uppdatering till Botvac D7 Connected, som ger  
dig tillgång till Zone Cleaning. Med Zone Cleaning-funktionen kan du exempelvis skapa  
en zon under köksbordet, och efter maten tar Neato hand om allt spill som har passerat  
femsekundersregeln. Allt sker med några snabba svep i appen, så du behöver bokstavligen 
bara lyfta ett finger för att enkelt få mer kontroll över städningen. Neatos Zone Cleaning- 
funktion blir tillgänglig i höst för både existerande och nya ägare av Botvac D7 Connected.


