PIELĘGNACJA/CZYSZCZENIE

Odkurzacze automatyczne Dolphin

Dolphin S 300i
Dophin S 300i jest najlepszym rozwiązaniem w zakresie dokładnego czyszczenia
basenu w każdych warunkach. Zapewnia najlepszy sposób nawigacji, inteligentnie
dostosowuje się do kształtu basenu i przeszkód, osiagając maksymalną wydajność
i efektywność. Zyskaj bezkompromisowy rezultat czyszczenia basenu, podziwiając
wyjątkową łatwość i swobodę z jaką zrobi to Twój nowy odkurzacz. Kontroluj
Dolphin S 300i przez multifunkcyjny zasilacz lub poprzez aplikację MyDolphin na
Twój smartphone lub tablet. Odpowiedni do basenów do 12 metrów długości.
Wielowarstwowy filtr, jednocześnie oddziela i filtruje trudny, drobny i ultra-drobny
brud - wysoka wydajność, brak ryzyka zatkania filtra. Kabel o długości 18 metrów.
Do każdego rodzaju basenu.
kod 55000

Dolphin E 10
Dophin E 10 jest spełnieniem Twoich marzeń o niedrogim odkurzaczu
automatycznym. Jest lekki, mały i idealny do wszystkich typów małych basenów,
wliczając baseny naziemne. Górny dostęp do systemu filtracji ułatwia usunięcie
zanieczyszczeń. Niezawodny i prosty w obsłudze. Łatwe odprowadzenie wody.
Aktywna szczotka z podwojną prędkością obrotów zapewni szybkie i efektywne
czyszczenie. Odkurzacz nie wchodzi na ściany. Czas pracy 1,5 h.
Kabel o długości 12 metrów.
kod 55008

Dolphin S 200
Dophin S 200 jest odkurzaczem dla każdego, dzięki swojej ultra lekkiej wadze i
szybkiemu odprowadzeniu wody. Efektywnie czyści dno, ściany i linię wody,
zapewniając Ci niesamowite rezultaty za każdym razem. Wielowarstwowa filtracja
i wychwytywanie drobnego i ultra-drobnego brudu. Aktywne szczotkowanie
i ścieranie glonów i bakterii. Pełne czyszczenie każdej powierzchni basenu, dzięki
systemowi mobilności PowerStream. Doznaj najlepszych efektów czyszczenia
Twojego basenu! Dla basenów do 12 metrów długości. Czas pracy 2 godziny, kabel
18 metrów.
kod 55004

Dolphin S 100
Tylko przyjemności, żadnej pracy - to jest życie dla Ciebie! Zapomij o szorowaniu
dna basenu, zbieraniu liści i brudu! Dolphin S 100 zrobi to wszystko za Ciebie!
Jest lekki, mały i idealny do wszystkich typów małych basenów. Czyści dno i ściany.
Aktywna szczotka obrotowa z podwójną prędkością skutkuje zwiększoną
powierzchnią czyszczącą. System skanowania CleverClean, łatwy do czyszczenia
koszyk filtrujący, szybkie odprowadzenie wody to tylko niektóre z cech tego
odkurzacza! Idealny do małych basenów do 10 m długości. Czas pracy 2 h, kabel
o długości 10 metrów.
kod 55006
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