
   Egyszerűen élvezze a legjobb vizet!

AquaCat SWIFT

Medenceápolás, 
ami örömet okoz



Az Easy-Filter-Service 
segítségével a szűrő 
kiűrítése, tisztítása 
különösen gyorsan 
és egyszerűen 
elvégezhető.

AquaCat SWIFT

A tévedés és a műszaki változtatás jogát fenntartjuk! 01/2013

Az Ön előnyei:

Jobb vízminőség

Egy tiszta medence

Jelentős időmegtakarítás

Lényegesen kevesebb fáradtsággal jár

Zavartalan magánszféra

Kiegészítő víztisztítás

Hatékonyabb medencevízforgatás

A szűrőkészülék tehermentesítése

Egyszerű kezelhetőség

EASY-Swivel-rendszer

A SMART szinte karbantartásmentes

Szállító-, tárolókocsival együtt

Tanácsadás és szervíz az Ön szakkereskedőjénél

Technológia a piacvezetőtől

2 év garancia

   Egyszerűen élvezze a legjobb vizet!
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Az AquaCat SWIFT teljesen automatikusan és önállóan tisztítja 
az úszómedence alját. Mindenféle medenceformához és 
burkolathoz 80m²-ig. Használata nagyon egyszerű: tegye a vízbe, 
kapcsolja be, és a SWIFT már végzi is a dolgát, egyedül. 

Az AquaCat SWIFT különlegessége az Easy-Filter-Service 
(EFS). A többször használható, könnyen, szinte egy mozdulattal 
kivehető szűrőbetétek kiürítése, 
tisztítása problémamentes.

Vízen kívüli használat esetén 
a SWIFT 1 perc elteltével 
automatikusan lekapcsol.

Az AquaCat SWIFT sokkal többet 
nyújt Önnek, mint, "csak" egy 
tiszta medence!   A SWIFT 
segíti, javítja a medencevíz 
tisztítását és tehermentesíti a 
szűrőberendezést.

A szállítókocsi segítségével 
kényelmesen a kívánt helyre 
viheti. 

dinotec Consult Hungária
Kelet utca 4.
H-1194 Budapest
Tel: +36 1 347 06 76
Fax: +36 1 347 06 77
E-mail:  primaqua@t-online.hu
www.dinotec.de
www.primaquakft.hu
www.niedrig-energie-pool.de

Cikkszám: 1510-598-01
Szállitási tartalom: Tisztítórobot, szállítókocsi kábeltartóval
Medence mérete: 80 m²-ig
Működtetési feszültség: 230V / AC 50-60 Hz
Biztonsági feszültség a medencében: 24 V DC
Teljesítményfelvétel: 180 W
Szivóteljesitmény: 16 m³ / h
Úszókábel hossza: 17 m 
Programidő: 150 perc
Vízhőmérséklet: +13 °C max. +35 °C-ig
max. merülési mélység: 4 m 
min. merülési mélység: 40 cm
Berendezés súlya kábellel együtt: kb. 10 kg
Motor túlmelegedési védelem: igen
EASY-Swivel-rendszer: igen
Easy-Filter-Service (EFS) igen
Méretek
Készülék tároló-, szállító kocsival: 85 x 50 x 96 cm (hxszxm)
Tisztítórobot méretei: 40 x 44 x 38 cm (hxszxm)
Tisztítási szélesség: 31 cm

Minden egy helyen: 
A SWIFT, az irányítódoboz, és 
a kábel a szállító kocsin található.


