P LINE

Jednoduše
pro perfektní
bazény!
V Ý KO N N É , Ú Č I N N É , E R G O N O M I C K É ,
S N A D N É P R O P O U Ž Í VÁ N Í , J E D N O D U C H É
NA ÚDRŽBU

Znamenité
uvnitř!

BWT P400, P500 A P600 ROBOTICKÉ VYSAVAČE

Znamenité uvnitř!
BWT ROBOTICKÉ
VYSAVAČE BAZÉNŮ
JEDNODUŠE PRO
PERFEKTNÍ BAZÉNY
Váš bazén odráží Váš životní styl.
Vždy si vybíráte to nejlepší. BWT. P LINE
V případě bazénových robotických vysavačů je nejlepší
volbou BWT P LINE. Jsou vyvinuté pro výkon, jako směs
krásy a funkčnosti, s nejvyšší inteligencí – vše vyrobené pro
Vás.
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Špičková
technika a
inovace

Stejně jako inženýři z F1 hledají vždy jen
preciznost, tak také vývojové týmy BWT
pracují na svých návrzích tak, aby vytvořily
nejlepší robotické bazénové vysavače na trhu.
To je důvod, proč můžeme sledovat vozy
Formule 1 s logem BWT na závodních okruzích
po celém světě.
Best Water technology, světový leader v
úpravě vody a čistících procesech s vodou,
poskytuje vodu obohacenou hořčíkem
pilotům F1 během vyčerpávajících závodů
a zabraňuje tím jejich dehydrataci na
závodních okruzích.

V soutěži o vedoucí postavení v oblasti
technologie a inovace vedou pořadí robotické
vysavače BWT.
Best Water Technology je mezinárodní
skupina firem, která se zabývá vodou a jejím
čistěním. Voda je přítomna všude, téměř v
každém aspektu Vašeho každodenního života:
je doménou zdraví a domova, je doménou
bazénu, v hotelnictví i průmyslu.

PRO BWT JE KVALITA VODY
VÍCE NEŽ PRÁCE,

je to naše mise
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Bezkonkurenční sací výkon
BWT robotické vysavače jsou vybaveny nejvýkonnějším odsáváním ze všech robotů na
trhu. Mohou dosáhnout až dvojnásobku sací síly přesným nastavením sacího otvoru.
Čím blíže jsou sací trysky k povrchu, tím silnější je sání. Sání může být nastavováno
tak, aby efektivně zachycovalo všechny typy částic. Tak například v blízkosti pláží, kde
je potřeba vyčistit z bazénu pískové částice, mohou být sací trysky přiblíženy dolů
tak, že seberou veškerý písek bez námahy a s jistotou.

Přesnost uvnitř!
Nejjemnější filtrace u robotického vysavače na trhu
BWT robotické vysavače jsou vybaveny exkluzivním 4D filtrem, který má
filtrační schopnost čtyřikrát lepší než kterýkoli jiný.
Technologie filtru 4D využívá speciální tkaninu, která má filtrační
schopnost 2 mikrony.
BWT robotické vysavače zaručují nejlepší filtraci na bazénovém trhu,
která je v současné době k dispozici.

4D Filtr!
Ideální pro váš bazén
BWT robotické vysavače jsou ideální pro bazény různých tvarů a
velikostí.
Se svými PVA koly a kartáči jsou vhodné pro všechny typy
bazénů fóliových, obkládaných, nerezových, laminátových a
polypropylenových.
BWT robotické vysavače se snadno pohybují po jakémkoliv typu
povrchu.

PVA uvnitř!
Jednoduché a praktické

BWT robotické vysavače bazénů jsou intuitivní a snadno se
používají.
Zapnete je, a to je vše.
Stejně jako u pračky nebo myčky vyberte program: špinavý
nebo velmi špinavý.

Jednoduchost uvnitř!
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Bezpečné a spolehlivé
Bezpečnost uživatelů je nesmírně důležitá.
To je důvod, proč BWT robotické vysavače bazénů pracují při nízkém napětí z
dodávaného moderního transformátoru a jsou osazeny spínačem s automatickým
zastavením provozu podle evropských norem.
Robotické vysavače BWT jsou vybaveny ochranou proti běhu na sucho.

Perfektní na jakémkoli povrchu, s vynikající
přilnavostí

BWT robotické vysavače bazénů snadno vylezou na stěny a
šikmé plochy. Je úžasné to vidět!

Rychlé čištění

BWT vysavače se rychle pohybují a rychle tak čistí bazén.
Obsahují inteligentní a exkluzivní Smart Navigation System.
Zařízení má vlastní gyroskop a používá vlastní algoritmus.
Systém zjišťuje překážky, a pak vypočítá optimální dráhy
pohybu a čistění.
Čisticí cykly jsou tak kratší a je zajištěno vyčištění celého
povrchu. Dno bazénu je dokonale čisté s minimem pojezdů
a v rekordním čase.

Smart Navigace!
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Plocha bazénu
Doba čištění

3 YEARS
APP

P6

00 APP

P400 až do 32 m2, P500 až do 60 m2,
P600 až 100 m2
P400 1,5 h, P500 2h, P600 1,5 a 2h

Druh kartáčů

PVA kartáče, vibrační kartáč (pouze P500
a P600)
4D filtrační kartuš (x2)

Způsob orientace

Smart navigace

Jemnost filtrace

2 mikrony

Otočný kloub u
kabelu
Délka kabelu
Nastavitelné sání
Rozměry (D x Š x V)

Hmotnost
Příslušenství
Záruka

Ultimate Power
Ano
P400 16 m, P500 18 m a P600 23 m
Ano
P400 39,1 x 43 x 27,8 cm
P500 39,1 x 43 x 23,4 cm
P600 39,1 x 43 x 23,4 cm
P400 9,75 kg, P500 a P600 11 kg
přepravní vozík
2 roky, 3 roky (pouze P500 a P600)

Jednoduchý a praktický
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H O U RS

P400 dno, P500 a P600 dno, stěny a lem
bazénu
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Dálkové ovládání
Model BWT P600 APP má instalovaný modul s Bluetooth. Ovládání
robotického vysavače je možné přes aplikaci, kterou si můžete zdarma
stáhnout z App Store nebo Play Store.
Ideální pro zaměření robota na problémové oblasti. Můžete robotem
pohybovat, kam se vám zlíbí a sbírat nečistoty nebo malé předměty, které
Vaše děti hodily do bazénu. Váš bazén bude čistý okamžitě s minimálním
úsilím.

Bezdrátové připojení uvnitř!
Kód

P LINE 400 - s vozíkem
Plocha
bazénu

801105

do 32 m2

Doba čistění Typ čistění
1,5 hodiny

dno

Kód

do 60 m2

Doba čistění Typ čistění
2 hodiny

dno, stěny,
hladinová
linie

Kód

Hmotnost

Záruka

16 m

39,1 x 43 x 27,8

9,75 kg

2 roky

Délka kabelu

Rozměry (d x
š x v)

Hmotnost

Záruka

18 m

39,1 x 43 x 23,4

11 kg

3 roky

Délka kabelu

Rozměry (d x
š x v)

Hmotnost

Záruka

23 m

39,1 x 43 x 23,4

11 kg

3 roky

PVA kartáče 2 mikrony

Druh
pojezdu

Filtrace

PVA kartáče
+ vibrační 2 mikrony
kartáč
P LINE 600 APP - s vozíkem

Plocha
bazénu
801108

Rozměry (d x
š x v)

Filtrace Délka kabelu

P LINE 500 - s vozíkem
Plocha
bazénu

801107

Druh
pojezdu

do 100 m2

Doba čistění Typ čistění
1,5, 2 a 2,5
hodiny

dno, stěny,
hladinová
linie

Druh
pojezdu

Filtrace

PVA kartáče
+ vibrační 2 mikrony
kartáč

Ultimate Power!

BWT robotické vysavače jsou velmi odolné a spolehlivé díky robustnímu převodu,
jedinému pohonu a silnému čerpadlu pro nasávání nečistot.
Jedná se o systém Ultimate Power, ideální řešení pro rychlý, optimalizovaný pohyb,
bezkonkurenční spolehlivost a bezkonkurenční čistění.

Úspora energie

S rychlým a logickým režimem pohybu a výkonným nasáváním pracuje robotický
vysavač BWT velmi rychle. Čistící cykly jsou krátké a spotřebovávají méně energie.

Ergonomické

Robotické vysavače jsou navrženy a sestaveny tak, aby byly komfortní a pohodlné
pro použití:
• Filtrační koše jsou umístěny pro snadný přístup. Jsou vybaveny rukojetí, aby Vám
zůstaly ruce čisté při mytí filtru. Navíc vždy víte, kdy potřebuje filtr vyčistit, díky
průhlednému krytu, který Vám umožní sledovat míru znečistění filtru.
• Kontrolka umístěná na transformátoru Vás upozorní, když je filtr plný a je třeba ho
vyčistit.
• Přesun i skladování robota je snadné, díky robustnímu, praktickému vozíku.
• Anti-twist kabel umožňuje vysavači úplnou svobodu pohybu.
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P600
P500
P400

Vkročte do světa BWT!
VÝJIMEČNOST, INTELIGENCE, INOVACE

BWT svět je tvořen pro Vás a jeho robotické bazénové vysavače jsou tvořeny s Vámi.

BWT Česká republika s. r. o.
Lipová 196, 251 01 Říčany

+420 272 680 300
office@bwt.cz

VÁ Š D O D AVAT E L :

