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BWT B100 A B200 ROBOTICKÉ VYSAVAČE

Pro nádherně 
čistý bazén!
V ÝKO NNÉ,  Ú Č INNÉ,  ERGONOMICKÉ,  SNADNÉ 
POU Ž I T Í .  J EDNODUCHÁ ÚDRŽBA .
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Proč jsou tou nejlepší volbou 
robotické vysavače BWT?

B line BWT robotické čističe bazénů kombinují výkon, krásu 
a funkčnost, to vše za velmi atraktivní cenu. Především mají 

jednu výhodu, která se vymyká běžnému standardu: ultra 
jemnou filtraci BWT.

Inteligentní pohyb
BWT roboti 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. Čistící cykly jsou tak 
kratší a je zajištěno vyčištění 
celého povrchu. Dno bazénu 
je dokonale čisté s minimem 
pojezdů a v rekordním čase.

Rychlé čistění
Délka čistícího cyklu: 1,5 hod 
nebo 2 hod (B200)
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Nejjemnější filtrace u robotického 
vysavače na trhu
BWT robotické vysavače jsou vybaveny exkluzivním 
4D filtrem, který má retenční kapacitu čtyřikrát 
lepší než kterýkoli jiný. Technologie filtru 4D 
využívá speciální filtrační tkaninu, která má filtrační 
schopnost 2 mikrony. BWT zaručuje nejlepší filtraci 
na bazénovém trhu, která je v současné době k 
dispozici.

Efektivní pohyb
Čtyři velká kola usnadňují BWT robotickým 
vysavačům pohyb po dně bazénu. Snadno se 
vyrovnávají s překážkami a lehce se pohybují 
mezi hračkami zapomenutými na dně bazénu. 
Jednoduchý a nekompromisní způsob pohybu 
je ideální pro rodinný bazén.
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4 kartáčová kola a další rotační kartáč
4 kartáčová kola a rotující kartáč uvolňují nečistoty a zanechávají 
povrch dokonale čistý. Přídavná stěrka zajišťuje dokonalé čistění 
podlahy bazénu.

Nastavitelné sací otvory
BWT robotické čističe mají nejsilnější 
sání na trhu. Sání si totiž můžete zvýšit až 
na dvojnásobek díky systému přesného 
nastavení sacích otvorů.

Dno i stěny bazénu
Chcete–li, aby robot čistil dno, 
stěny bazénu a linku u vodní hla-
diny, vyberte si si model B200.
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Plocha bazénu B100 až 20 m2, B200 až 30 m2

Doba čistění 1,5 h nebo 2 h (B200)

Typ čistění B100 - dno, B200 - dno, stěny, bazé-
nová linie

Druh kol 4 kartáčová kola + rotační kartáč 

Filtrace 4D filtrační kartuš (x2)

Jemnost filtrace Ultrafine

Délka kabelu 16 m, B200 - kabel s otočným klou-
bem

Nastavitelné sání  Ano

Rozměry (D x Š x V) B100 - 35,5 x 41 x 24,6 cm
B200 - 35,5 x 41 x 31,1 cm

Hmotnost B100 - 9.5 kg, B200 - 10,5 kg

Záruka 2 roky

Ideální pro 
menší bazény 
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Kód B LINE 100

Plocha 
bazénu

Doba čistění Typ čistění
Druh 

pojezdu
Filtrace Délka kabelu Rozměry (d x š x v) Hmotnost Záruka

801100 do 20 m2 1,5 hodiny dno
4 WD kola 
+ rotační 

kartáč
2 mikrony 16 m 35,5 x 41 x 24,6 9,5 kg 2 roky

Kód B LINE 200

Plocha 
bazénu

Doba čistění Typ čistění
Druh 

pojezdu
Filtrace Délka kabelu Rozměry (d x š x v) Hmotnost Záruka

801101 do 30 m2 1,5 nebo 2 
hodiny

dno, stěny, 
hladinová 

linie

4 WD kola 
+ rotační 

kartáč
2 mikrony 16 m 35,5 x 41 x 31,1 10, 5 kg 2 roky
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BWT Česká republika s. r. o.
Lipová 196, 251 01 Říčany

+420 272 680 300
office@bwt.cz

VÁŠ DODAVATEL: 

Vkročte do světa BWT
VÝJIMEČNOST, INTELIGENCE, INOVACE

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

B200B100


