
Poolcleaner VIRTUOSO

Poolcleaner VIRTUOSO 
enostavno mojstrsko!

Enostavno uživajte najboljšo vodo!



dinotec d.o.o
Na Devce 24
2204 Miklavž
Tel.: +386 (0) 2 62 92 374
Fax: +386 (0) 2 62 92 374
E-Mail: dinotec@siol.com
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

 VIRTUOSO 100 VIRTUOSO 200
Št.-art.: 1510-691-00 1510-692-00
Za bazenske površine: do 80 m² do 80 m²
Čiščenje: Dno Dno in stene + vodna linija
Trajanje programa: 90 min 120 min
inteligentna navigacija „Gyro“: ja ja
Dolžina plavajočega kabla: 18 m 18 m 
Moč sesanja: 16 m³/h 16 m³/h
Filterni vhod / Filterni tip: Dno / fi lterna vrečka Dno / fi lterna vrečka
Število motorjev: 2 2
Funkcija varovala za motor: ja ja
Min. globina potopa: 40 cm 40 cm
Max. globina potopa: 4 m 4 m 
Transportni voziček: ne Caddy
Magic-Klett krtače (PVA): ja ja
Širina čiščenja: 31 cm 31 cm
Napajanje: 230V / AC 50-60 Hz 230V / AC 50-60 Hz
Varnostna napetost (v bazenu): 24V DC 24V DC
Temperatura vode: +15°C do max. +35 °C +15°C do max. +35 °C
Teža brez kabla: 8 kg 8,2 kg
Mere- sesalec: 44 x 34 x 38 cm (ŠxVxD) 43 x 26 x 39 cm (ŠxVxD)
Garancija: 2 let 2 let

Poolcleaner VIRTUOSO

Zmote in tehnične pravice pridržane! 03/2016

VIRTUOSO 100 in 200 bazenska robota popolnoma samodejno 
očistita vse bazenske oblike in površine do 80 m². Po "delu" se 
VIRTUOSO izklopi sam.

Z navigacijskim sistemom pokrije robot vse dele bazena. Lastniki 
bazenov so veseli zmanjšanih čistilih ciklusov in manjše porabe 
energije. Tudi posebne površine položni rob bazena očisti 
VIRTUOSO temeljito.

Posebna kvalitetna odlika VIRTUOSA so močne Magic Klett PVA 
krtače.

VIRTUOSO 200 čisti zraven dna in 
sten še vodno linijo. Z pripadajočim 
transportnim vozičkom, pripeljete robota 
udobno do mesta uporabe.
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Vaše prednosti na prvi pogled:

Izboljšana kvaliteta vode

Čisto dno in stene

Veliko privarčevanega časa

Veliko manj telesnega napora

Več komforta, enostavno upravljanje 

Nemoteno privatno življenje

Dodatna fi ltracija vode

Izboljšan pretok bazenske vode

Razbremenitev fi ltrov

VIRTUOSO je skorajda brez vzdrževanja

Posvetovanje in servisiranje z vašim strokovnim prodajalcem.

Tehnika vodilnega proizvajalca.

2 let garancije

Enostavno uživajte najboljšo vodo!


