Čištění bazénů

Automatické vysavače pro soukromé bazény
* platí speciální velkoobchodní cena
H3 Duo
Nový bazénový vysavač pro soukromé bazény. H3 Duo vyčistí všechny nečistoty ze dna bazénu
v rekordně krátkém čase díky vyspělé elektronice Aquasmart. Manipulace s vysavačem je velmi snadná,
filtrační koše s průhledným víkem jsou přístupné shora. Vysavač je opatřen funkcí elektronického Swivelu
nové generace zamezující překrucování kabelu. Vysavač pracuje v 1,5 / 2 hodinovém cyklu, je vybaven
gyroskopem pro usnadnění pohybu vysavače, detekcí překážky a kabelem o délce 18 m a LED diodovou
indikací zanesení filtračních košů. Vysavač se díky výškově nastavitelným sacím tryskám dobře přizpůsobí
jakémukoli povrchu bazénu. H3 Duo je vybaven vozíkem, PVA kartáči a dvěma trakčními motory.
Průtok filtračním košem 20 m³/h. Doporučen pro bazény do délky 15 m a objemu do 100 m³.

H3 Duo

Kód

Standardní
balení

Váha
kg

63179

1

17,5

Objem balení
Dop. MC
m³
bez DPH (Kč)
0,12

27.707 *

* platí speciální velkoobchodní cena
H5 Duo
Nový bazénový vysavač pro soukromé bazény. H5 Duo vyčistí všechny nečistoty ze dna bazénu,
stěn a bazénové linky v rekordně krátkém čase díky vyspělé elektronice Aquasmart a velmi účinnému
pohyblivému kartáči, který vyčistí nečistoty z jakéhokoli povrchu bazénu. Manipulace s vysavačem je velmi
snadná, filtrační koše s průhledným víkem jsou přístupné shora. Vysavač je opatřen funkcí elektronického
Swivelu nové generace zamezující překrucování kabelu. Vysavač pracuje v 1,5 / 2 hodinových cyklech,
je vybaven gyroskopem pro usnadnění pohybu vysavače, detekcí překážky, kabelem o délce 18 m
a LED diodovou indikací zanesení filtračních košů. Vysavač se díky výškově nastavitelným sacím tryskám
dobře přizpůsobí jakémukoli povrchu bazénu. H5 Duo je vybaven vozíkem, PVA kartáči a dvěma trakčními
motory. Průtok filtračním košem 20 m³/h. Doporučen pro bazény do délky 15 m a objemu do 100 m³.

H5 Duo

Kód

Standardní
balení

Váha
kg

66016

1

17,5

Objem balení
Dop. MC
m³
bez DPH (Kč)
0,12

35.299 *

* platí speciální velkoobchodní cena
H7 Duo
Nový bazénový vysavač pro soukromé bazény. H7 Duo vyčistí všechny nečistoty ze dna bazénu,
stěn a bazénové linky v rekordně krátkém čase díky vyspělé elektronice Aquasmart a velmi účinnému
pohyblivému kartáči, který vyčistí nečistoty z jakéhokoli povrchu bazénu. Vysavač H7 Duo nabízí možnost
výběru programu tak, aby byl bazén vždy dokonale vyčištěn. Manipulace s vysavačem je velmi snadná,
filtrační koše s průhledným víkem jsou přístupné shora. Vysavač je opatřen funkcí elektronického
Swivelu nové generace zamezující překrucování kabelu. Vysavač pracujev 1,5 / 2 / 2,5 hodinových
cyklech, je vybaven gyroskopem pro usnadnění pohybu vysavače, kabelem o délce 18 m, LED
diodovou indikací zanesení filtračních košů, funkcí nastavení tvaru bazénu a detekcí překážky. Vysavač
se díky výškově nastavitelným sacím tryskám dobře přizpůsobí jakémukoli povrchu bazénu. H7 Duo
je vybaven vozíkem, PVA kartáči a dvěma trakčními motory. Vestavěný interní časovač umožňuje
odložit čisticí program o 2, 3 nebo 4 dny. Průtok filtračním košem 20 m³/h. Ovládání vysavače pomocí
aplikace nainstalované v chytrém telefonu prostřednictvím bezdrátové síťové technologie Bluetooth.
Doporučen pro bazény do délky 15 m a objemu do 100 m³.

H7 Duo

286

Kód

Standardní
balení

Váha
kg

69967

1

17,5

Objem balení
Dop. MC
m³
bez DPH (Kč)
0,12

40.067 *

