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 VIRTUOSO 100 VIRTUOSO 200
Cikkszám: 1510-691-00 1510-692-00
Medence mérete: 80 m²-ig 80 m²-ig
Tisztít: medencealjzat medencealjzat és oldalfalak 

+ vízvonal
Programidő: 90 perc 120 perc
"Gyro" inteligens navigáció: igen igen
Úszókábel hossza: 18 m 18 m 
Szivóteljesitmény: 16 m³ / h 16 m³ / h
Szűrő helye és típusa: Alsórészen / Szűrőzsák Alsórészen / Szűrőzsák
Motorok száma: 2 2
Motor túlmelegedési védelem: igen igen
min. merülési mélység: 40 cm 40 cm
max. merülési mélység: 4 m 4 m 
Szállítókocsival: nem igen Caddy
Magic-Klett Bürsten (PVA): igen igen
Tisztítási szélesség: 31 cm 31 cm
Működtetési feszültség: 230V / AC 50-60 Hz 230V / AC 50-60 Hz
Biztonsági feszültség a 
medencében:

24 V DC 24 V DC

Vízhőmérséklet: +15 °C max. +35 °C-ig +15 °C max. +35 °C-ig
Súly kábel nélkül: 8 kg 8,2 kg
Tisztítórobot méretei: 44 x 34 x 38 cm (SzxMxH) 43 x 26 x 39 cm (SzxMxH)
Garancia: 2 év garancia 2 év garancia

Medence tisztító 
VIRTUOSO

A tévedés és a műszaki változtatás jogát fenntartjuk! 03/2016

A VIRTUOSO 100 és 200-as medence tisztítók teljesen 
automatikusan és alaposan tisztítanak minden medenceformát 
és felületet 80m²-ig. A "munka" elvégzése után a VIRTUOSO 
automatikusan kikapcsol.

Az inteligens navigációs rendszerének köszönhetően a teljes 
medencét optimálisan takarítja az ügyes készülék. A medence 
tulajdonosa örülhet a csökkentett tisztítási ciklusoknak és így, 
az alcsonyabb energia fogyasztásnak. Speciális igényeknek 
is megfelel a VIRTUOSO, mint pl. a Standart/Alap medencék 
alacsony széleit is alaposan megtisztítja.

Speciális minőségi jellemzője a 
VIRTUOSO - nak, a kimagaslóan magas 
tapadó képessége, amit a Magic-Klett 
PVA keféknek köszönhet.

A VIRTUOSO 200-as nem csak a 
medencealját, de a szélét is, és az 
ápolás igényes vízvonalt is tisztán 
tartja. A szállítókocsi segítségével 
kényelmesen a kívánt helyre viheti.
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Az Ön előnyei:

Jobb vízminőség

Tiszta medencealjzat és oldalfalak

Jelentős időmegtakarítás

Lényegesen kevesebb fáradtsággal jár

Több kényelem, egyszerű kezelhetőség

Zavartalan magánszféra

Kiegészítő víztisztítás

Hatékonyabb medencevízforgatás

A szűrőkészülék tehermentesítése

A VIRTUOSO szinte karbantartásmentes

Tanácsadás és szervíz az Ön szakkereskedőjénél

Technológia a piacvezetőtől

2 év garancia

   Egyszerűen élvezze a legjobb vizet!


