M 700

M Line

Kiemelkedő teljesítmény,
egyedülálló kényelmi funkciókkal
Hőmérséklet érzékelő

Szűrő telítettség jelző

Mutatja a víz aktuális
hőmérsékletét

Egyedülálló módon,
5 fokozatban jelzi, hogy a
szűrő mennyire van tele.

Kiemelkedő teljesítmény

Megnyugvás

Egyszerű használat

Wi-Fi® csatlakoztathatóság

Kristálytiszta medencevíz a Maytronics Dolphin kimagasló
takarítási és szűrési képességeivel!

Az egyszerű, plug-and-play üzemeltetés a medencetisztítás
minden nehézségét megszünteti.

A Dolphin robotok a medence egyéb rendszereitől
függetlenül üzemelnek, ezáltal teljesen tiszta medencét
kapunk, kompromisszumok nélkül!

A MyDolphin™ Plus mobil alkalmazásnak köszönhetően a
robot vezérlése teljesen az Ön kezében van.
Varázsolja tisztává a medencéjét bármikor, bárhonnan!

Dolphin M 700
Tökéletes teljesítmény, tiszta medence
Üdvözöljük a medencetisztítás új szintjén! A Maytronics
Dolphin M700 medencetiszító robot pusztán a
működésével és a Wi-Fi® csatlakozásnak köszönhetően
értékes időt spórol meg Önnek.
Használja a MyDolphin™ Plus alkalmazást, hogy az Ön
és medencéje igényei szerint szabhassa személyre a
tisztítási ciklusok rendszerességét.
Az M700-as robotot úgy alkottuk meg, hogy egyedülálló
módon tisztítsa a medence padlóját, a falait és a
vízvonalat. Egyedi szenzorainak köszönhetően méri a
vízhőmérsékletet, figyeli a szűrő állapotát és jelez, ha az
eltömődött.

M 700 Termékleírás

A PowerStream és Dual-Drive
vezérlő rendszer egyedülálló
vízvonal tisztítást biztosít

Alacsony
energiafelhasználás

Többrétegű, 3D szűrőrendszer
extra tömítéssel, ami
megakadályozza az ultra finom
szennyeződések visszajutását a
medencébe

Részletes heti ütemterv és
tisztító ciklus opciók

15 méterig

Tisztítási terület

padló, oldalfal, vízvonal

Kefék

Kombinált Aktív Kefe

Tisztítási
ciklusidők

Rövid – 1 óra, Gyors – 1,5 óra,
Standard – 2 óra, Extra – 2,5 óra

Szűrés

Többrétegű 3D szűrőkosár

Robot súlya

11.5 kg

Kábelhossz

18 m csavarodásmentes kábel

Navigáció és
manőverezés

CleverClean™ és PowerStream meghajtó
rendszer

Egyedülálló
jellemzők

5 szintű szűrőtelítettség jelző és
hőmérséklet szenzor

Távirányítás

Távirányítás tisztítási idő és ciklus beállítási
lehetőségekkel

Mobil alkalmazás

MyDolphin™ Plus mobil alkalmazás

Caddy

A csomag tartalmazza

Garancia

48 hónap

www.poolrobot.hu

8112119

Állítsa be és feledkezzen meg
róla a MyDolphin™ Plus mobil
alkalmazással

A robot feljön a vízvonalra a
könnyű kiemelés érdekében

Ajánlott
medencehossz

HU

