
ODKURZACZ BASENOWY AQUATRONIC
 #58428

 
Automatyczny  jeździk  –  czyściciel  to  doskonałe  rozwiązanie  dla  każdego
właściciela basenu ogrodowego.  Odkurzacz automatycznie  zadba o czystość  dna
w basenie, pozwalając cieszyć się przyjemną kąpielą bez wysiłku.

Woda jest najpierw zasysana z otworu ssącego na dnie robota, przepływa przez filtr,
a  następnie  jest  odprowadzana  z  dyszy  napędowej.  Strumień  wody  z  dyszy
popycha robota do przodu. Gdy robot zatrzyma się przy przeszkodzie, na przykład
ścianie basenu – automatycznie zmieni kierunek ruchu.

Odkurzacz jest bezprzewodowy - mocna bateria litowa pozwala na wygodną pracę,
nie  ograniczaną  przez  kable  i  przewody.  Dokładnie  czyści  dno  basenu,
a zdejmowane  odbojniki  pozwalają  na  pracę  bez  obaw  o  uszkodzenie  ścianek.
Kierunkowy układ strumieniowy usuwa zanieczyszczenia i cząstki przy natężeniu
przepływu  wynoszącym  2687  l/h.  Wbudowany  czujnik  automatycznie  włączy
urządzenie, gdy będzie ono całkiem zanurzone w wodzie i wyłączy je po wynurzeniu.

Zalety automatycznego odkurzacza do dna basenu Bestway:

 bezprzewodowy -  wbudowana mocna bateria pozwalająca na ok. 90 min
ciągłej pracy (czas ładowania ok. 5-6 h)
 działa skutecznie, ale delikatnie – bez obaw o uszkodzenie dna basenu
 zaciski mocujące umożliwiające łatwe i szybkie dostanie się do filtra
 regulowana oś i antypoślizgowe koła
zdejmowane zderzaki  
 lampkę LED do użytku w nocy 
 automatyczne włączanie i wyłączanie po wynurzeniu z wody
 uchwyty dla wygodnego przenoszenia odkurzacza i linka do wyjmowania go
z wody

Akcesoria  basenowe  Bestway  to  produkty  wysokiej  jakości niezbędne  do
czyszczenia i pielęgnacji, które zadbają o Twój basen i przedłużą jego żywotność,
byś mógł cieszyć się nim przez wiele sezonów. 

W zestawie znajdują się:



1. Automatyczny odkurzacz do dna basenu Aquatronic #58482
przystosowany do dużych basenów rozporowych i stelażowych o powierzchni
do 45 m² 

 duży zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 4,5 l
 prędkość poruszania się urządzenia: 1 km/h
 system kierunkowego strumienia filtruje śmieci i cząstki z szybkością

przepływu 2 687 l/h
 mocny filtr siatkowy ze stali nierdzewnej
 waga: ok. 7,5 kg

2. Zdejmowane odbojniki
które pozwalają na pracę urządzenia bez obaw o uszkodzenie ścianek basenu

3. Szczotka i skrobak
do dokładnego oczyszczania dna basenu

4. Hak 
do zamontowania na teleskopowym drążku (brak w zestawie), który pozwoli
bezpiecznie wyjąć urządzenie z wody

5. Uchwyt z linką i pływakiem

6. Dolne mieszadło odpadów

7. Ładowarka

8. Instrukcja obsługi w języku polskim

Polecamy szeroki wybór dodatkowych akcesoriów oraz chemii basenowej.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy odkurzacz wymaga specjalnych worków?

Nie, wystarczy co jakiś czas opróżnić i wypłukać pojemnik na nieczystości.

https://tvprodukt.pl/produkty/baseny-i-akcesoria/akcesoria-basenowe,2,4494

