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Baseino valymo robotas Dolphin WAVE 200 XL
Prek?s ženklas: Automatiniai baseino valymo
robotai DOLPHIN
Produkto Kodas: DOLPHIN WAVE 200 XL
Sandelyje: Out Of Stock
Svoris: 24.00kg

Kaina: 8,349.00€

Trumpas aprašymas
Baseino valymo robotas „Dolphin WAVE 200 XL“ – lengvai naudojamas ir
valomas, efektyviai ir valo bet kokio dydžio komercini? ar vieš?j? basein? dugn?
nepriklausomai nuo formos ar tipo. Rekomenduojama baseinams iki 33 m ilgio.

Aprašymas

Baseino valymo robotas „Dolphin WAVE 200 XL“ – lengvai
naudojamas ir valomas, efektyviai ir valo bet kokio dydžio
komercini? ar vieš?j? basein? dugn? nepriklausomai nuo formos
ar tipo. Rekomenduojama baseinams iki 33 m ilgio.
Automatinio basein? valymo roboto „Dolphin WAVE 200 XL“ dviej? kryp?i?
šepetys, autoamtinis laido išleidimas, išmani savaiminio nuskaitymo technologija,
itin efektyvus filtravimas su spiraline dviej? sluoksni? sistema, ap?jimo funkcija
užtikrina nepriekaišting? dugno valymo kokyb?.

„WAVE“ serijos robotai skirti ir priva?iam ir komerciniam naudojimui.
Baseino valymo roboto „Dolphin WAVE 200 XL“ privalumai:

Valo baseino kampus, dugn?, vandens linij?.
Naujos technologijos komerciniams baseinams skirtas valymo robotas.
Aktyvi šepe?i? sistema su besisukan?iais šoniniais šepet?liais, skirti šveisti,
valyti ir pašalinti nešvarumus bei dumblius nuo baseino dugno, sien?, kamp? ir
kt.
Švei?ia, valo, siurbia ir filtruoja, surenka purv? ir dulkes, padeda sustabdyti
bakterij? ir dumbli? kaupim?si.
Pažangi MMI navigacijos sistema užtikrina išsam? baseino formos ir dydžio
skanavim?, pagerina valymo kokyb? bei sutrumpina valymo laik?.
Užlaikymo mechanizmas leidžia nustatyti valymo cikl? bet kuriuo paros metu.
Nežalingas aplinkai valymo procesas tolygiai išsklaido chemikalus esan?ius
baseine, tuo sumažindamas chloro ir kit? chemikal? s?naudas.
Vienpusis vožtuvas užkerta keli? praspr?sti šiukšl?ms ir užtikrina greit? valym?.
Trij? tip? filtravimo galimyb?s apima visus valymo poreikius ir reikalavimus per
vis? baseino naudojimo sezon?.
Pats patenka ? basein? bei sugr?žta
Tinka komerciniams baseinams.
Baseino valymo roboto „Dolphin WAVE 200 XL“ technin?s charakteristikos:
Rekomenduojama
baseinams:
Baseino dangos:
Valymo ciklo
trukm?:
Kopimas sienomis:
Filtravimas:
Šepe?iai:
Kabelio ilgis:
Svoris:
Siurbimo galia:
?tampa:
Apsauga:
Nuotolinio valdymo
pultas:

iki 33 m.
visos. Valo baseino
dugn?.
1–2–3–4–5–6
– 7 – 8 val.
ne.
ultra tankus filtras.
4/4.
35 m.
24 kg.
34 m³/h.
24 VDC.
IP 54.
taip. „Caddy“.

2 metai.
Gamintojo
garantija:
Gamintojas: „Dolphin“.

Produkto galerija
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