Pentru o piscină curată și
luminoasă!
Combinația reușită dintre tehnologie
inovatoare și jocuri de lumini!
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BWT D600 APP

Robot pentru curățarea piscinei

BWT
continuă să
fie fruntaș!
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Așa cum inginerii constructori dedicați Formulei 1 caută precizie și
performanță înaltă, echipele BWT lucrează pentru a proiecta și a crea
cei mai performanți roboți pentru curășarea piscinei. Acesta este
motivul pentru care mașinile de Formula 1 sunt etichetate cu imaginea
și logo-ul BWT pe circuitele de curse din întreaga lume.
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BWT - Best Water Technology, lider în soluții de tratare și purificare a
apei, oferă apă îmbogățită cu magneziu pentru a hidrata piloții și
pentru a evita deshidratarea acestora în timpul curselor extrem de
solicitante pe circuitele F 1. În competiția pentru un loc de frunte în
tehnologie și inovație,
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BWT oferă o gamă complexă și completă de produse și tehnologii
inovatoare pentru o gamă largă de aplicații, toate dedicate
satisfacerii nevoii de apă de cea mai înaltă calitate în industrie și
birouri, sectorul HoReCa, locuințe, industria Farma & Biotech, spitale
și școli
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Robotul de curătare pentru
piscina care face
show!
Un plus de culoare în viața ta!
Noul robot de curățat piscine BWT D500 oferă calitate premium
pentru gama de produse specifice: suprafețe curate, apă cristalină,
un design modern, iar ca bonus suplimentar, plăcerea liniștitoare a
unui spectacol nocyurn de lumini absoulut senzațional. Patru
motive excelente pentru a alege cel mai bun produs de pe piață,
robotul de curățat piscine BWT D500.
O experiență vizuală surprinzătoare!
Făcând curățarea piscinei o plăcere absolută, acest robot inovator
îți luminează piscina cu o strălucire roz care pulsează și oferă un
spectacol vizual superb! Acest spectacol subtil de lumini vă
înfrumusețează piscina și vă distrează oaspeții la întâlnirile de vară
lângă piscină.
Curățenie impecabilă!
Acest robot D500 reunește fiecare avantaj: una dintre cele mai
performante filtre de pe piață, putere de aspirație imbatabilă,
agilitate excepțională pentru fiecare suprafață, inteligență la bord,
robust, fiabilitate remarcabilă. Este cea mai bun[ alegere!

Cu design minimalist si led-uri
colorate in roz Transformă
curătenia într-o plăcere!

INOVAȚIE DE ULTIMĂ ORĂ
Cel mai recent produs din gama D, robotul de
curățat piscine D600 APP este punctul
culminant al tehnologiei impecabile corelată
cu un design unic și elegant.
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Compact, hidrodinamic și eficient energetic
Prin designul foarte compact, BWT D600 APP se strecoară
cu ușurință în spații înguste și navighează în jurul
fitingurilor și al obiectelor aflate pe podeaua piscinei.
Designul său hidrodinamic reduce mișcări reluate, astfel
încât realizează o adevărată economie de energie.
Curățare optimizată
Acest robot de curățare dispune de 4 perii din PVA special
create pentru a fi astfel compatibil cu toate finisajele
piscinei. Alături de peria suplimentară vibrantă, acestea
asigură o curățare impecabilă a piscinei dvs.
Curățare rapidă, inteligentă
Roboții BWT se mișcă rapid și curăță rapid. Acestea
dispun de sistemul de navigație inteligent. Compus dintrun giroscop și un algoritm de bază, sistemul de navigație
scanează și detectează obstacole, apoi calculează ruta de
curățare. Podeaua piscinei, pereții și linia apei sunt perfect
curate cu un număr minim de rute îndeplinite în timp
record.
Mâner cu Smart design
Mânerul se ajustează automat pe măsură ce robotul D600
urcă pe peretele piscinei, acesta se ajustează automat întro poziție diagonală pentru a determina robotul să urmeze
o rută alternativă pe măsură ce coboară. Procesul de
curățare al pereților este optimizat iar timpul de curățare
este redus.
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Specificații tehnice
Dimensiunile piscinei
LED

Tip de curățare
Durata programului de
curățare Control remote
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Tip filtru
Acces
Indicator filtru plin
Model perii
Perie suplimentară
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Sistem navigație
Giroscop
afișaj alimentare

FILTER
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Consum

Piscine cu suprafețe de până la 12 m
Podeaua, pereții piscinei și linia apei 1.5, 2
sau 2.5 ore
App pentru smartphone
Filtru transparent din microfibră hiperfină 4D
Acces facil
da
4 PVA
Perie vibratoare
Smart/Inteligenr
Da
Bluetooth LED și indicator full filter < 150
Watti
2
motoare
echipate
tehnologia Breezer
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Debit de aspirație

19m3 / h

Lungimea cablului

18 m

Funcție anti-înnodare
Supape de admisie reglabile

00 APP

Compatibil temporizator
extern

BWT

Lumină led sub apă
M

O BI
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Dimensiuni(L x W x H)
Greutate
manevrare/depozitare
Garanție

cu

Da
Da, permite reglarea puterii de
aspirație
Compatibil Wifi
Roz
44 x 39.1 x 25.5 cm
11 kg
Cărucior transport premium
2 ani
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P Pentru un strop de roz
luminos!

Compatibil cu toate tipurile de piscine
Robotul BWT D600 este compatibil cu piscine de orice
formă și cu orice finisaj. Modelul D600 navighează și
curăță pante ușoare iar în cazul în care robotul iese din
apă, senzorul din dotare detectează automat acest lucru
și robotul este redirecționat în piscină.
Curăță fiecare colț și unghi
Podeaua piscinei, pereții și linia de apă lui D600 App nu-I
scapă nimic, curăță fiecare suprafață a piscinei.
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Conectat mereu
Modelul BWT D600 APP dispune de un modul
Bluetooth. Folosind aplicația BWT RC
disponibilă pentru descărcare gratuită din
Applestore sau Playstore, controlul este la
îndemâna ta! Poți porni și opri robotul D600 de
la distanță și il poți direcționa către zonele cu
probleme din piscina ta.
Tehnologia Breezer și the Ultimate Power!
Echipat cu tehnologia Breezer (transmisie
eficientă & rezistentă) și dotat cu doua motoare
de actionare + o pompa puternică pentru
colectarea impurităților și mizeriilor, robotul
D600 este unul dintre performanți roboti de
curatare a bazinelor/piscinelor de pe piață.
Manevrare facilă
Robotul de curățat piscine BWT D600 APP este
livrat cu un cărucior pentru transport practic și
o sursă de alimentare compactă concepută
pentru o utilizare/manevrare facilă.

U Unul dintre cei mai
performanti roboți din
clasa sa!
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D500

D400

D600 APP

O lume doar pentru tine!

EXCELENȚĂ, INTELIGENȚĂ, INOVAȚIE
Lumea BWT este făcută pentru tine și piscina ta iar roboții de curățare BWT
sunt extrem de versatili!
Nu ezita și pășește într-o lume excepțională!

Expertarom Food Ingredients
Sibiu, Șoseaua Alba Iulia 150,
Sibiu 550018
E-mail: office@bwt.ro

www.bwt-ro.ro
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