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Årets julklapp robotdammsugaren kan bli 
social hustomte 
 
Robotdammsugaren är årets julklapp. I Semcons framtidsversion förvandlas 
den till en uppkopplad och social hustomte.  
– Den kan bli så mycket mer än en dum maskin som städar golv, säger Anders 
Sundin hos Semcon.  

På tisdagsmorgonen utsåg HUI Research robotdammsugaren som årets julklapp 2015. 
Samtidigt satte Semcon ihop ett team experter inom visualisering, inbyggda system, 
elektronik och user experience med syfte att lyfta produkten till en helt ny nivå.  

Bara några timmar senare presenterade gruppen flera stora potentiella uppgraderingar.  

– Vår vision för framtidens robotdammsugare gör den unik och personlig. Den känner igen 
din röst och ditt ansikte, spelar musiken du gillar och nattar eller väcker barnen. Den är 
interaktiv, en samtalspartner som har ett varmare och mjukare designuttryck, säger Anders 
Sundin, teknisk chef hos Semcon.  

Teamet kom snabbt fram till att dagens robotdammsugare har egenskaper som enkelt kan 
användas tillsammans med den spännande och uppkopplade tekniken som växer fram.  

Framtidens robotdammsugare är en hubb för all elektronik i dess närhet, den rör sig fritt 
och samlar upp mycket mer än bara damm och skräp. Den fångar in data och anpassar sig 
efter dig och dina beteenden.  

– Den är en vakthund med kamera som övervakar ditt hem. Den är programmerad att styra 
ljud och ljus. När det är mörkt ute eller när du är bortrest lurar den tjuven att tro att någon 
är hemma. Den tänder och släcker lampor på ett dynamiskt sätt. Den läser av luftkvalitet 
och värme. 

När robotdammsugaren interagerar blir den social och synkar sig med dig, dina aktiviteter 
och ditt hem.  

– 2017 kan vår robotdammsugare vara årets julklapp och då är föregångaren placerad med 
bakmaskinen längst in i garderoben, säger Anders Sundin. 

Läs Semcons guide kring uppkopplade produkter 

 

http://www.semcon.com/sv/Stories/Nyfiken-pa/7-steg-for-foretag-att-koppla-upp-sina-produkter/
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