
Znamenité 

uvnitř!

Pro nádherně 
čistý bazén!
BW T RO BOT I CKÉ VYSAVAČE POSKYTUJ Í 
DOKO NALÉ  Č ISTĚN Í ,  PRŮZRAČNOU VODU 
A BEZVADNĚ Č ISTÉ  PLOCHY.

BWT D100, D200 A D300 ROBOTICKÉ VYSAVAČE



2

Znamenité uvnitř!
BWT ROBOTICKÉ VYSAVAČE 

POSKYTUJÍ DOKONALÉ 
ČISTĚNÍ, PRŮZRAČNOU VODU A 

EXCELENTNĚ ČISTÉ POVRCHY.
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Má smysl čistit bazén kartáčem a vysávat klasickým 
způsobem, pokud se nečistoty dostanou zpět do 
vody? Toto se bohužel stává u všech standardních 
bazénů bez robotického čištění vody. S BWT je to 
naprosto jiný příběh, neboť Best Water Technology 
je mezinárodním lídrem v oblasti čistění vody a 
v hledání řešení v její úpravě. Jemná filtrace je 
podstatou naší hlavní činnosti v BWT.

PROČ JSOU BWT 
ROBOTICKÉ VYSAVAČE 
NEJLEPŠÍ?

Protože nabízejí 
o mnoho lepší 
filtraci
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Nepřekonatelný sací výkon
Hlavním znakem BWT robotických vysavačů je nejvýkonnější sání ze 

všech robotů dostupných na trhu. Mohou dosáhnout až dvojnásobku 
sacího výkonu díky přesnému nastavení sacích otvorů.

Čím více se přibižují k dané ploše při vysávání, tím je sání výkonnější. 

Sání lze nastavit tak, aby efektivně zachytávalo různé druhy nečistot.  
Díky nízkému nastavení sacích otvorů lze efektivně odstranit každé 

zrnko písku např. u bazénů nacházejících se v blízkosti pláže.

Síla je uvnitř!

Ideální pro Váš bazén
BWT robotické vysavače jsou vhodné pro různé tvary a rozměry 

bazénů, obzvláště také pro nadzemní bazény. Díky PVA kolečkům 
a kartáčům si BWT robotické vysavače snadno poradí s jakýmkoli 

druhem povrchu. 

PVA uvnitř!

Jednoduché a praktické
BWT robotické vysavače jsou intuitivní a jednoduché na 

obsluhu. Zapnete je, a to je vše. A vy máte volno!

Jednoduchost uvnitř!

Nejjemnější filtrace 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.

Nejjemnější uvnitř!
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Rychlé čistění
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. Čistící cykly jsou tak kratší a je zajištěno 
vyčištění celého povrchu. Dno bazénu je dokonale čisté s 
minimem pojezdů a v rekordním čase.

Smart navigace!

Hbitý na každém povrchu, s vynikající přilnavostí
BWT robotické vysavače bazénů si poradí i s velice strmou 
stěnou. Vždy je to úžasný pohled!
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Ergonomické
Robotické vysavače jsou navrženy a sestaveny tak, aby byly 
komfortní a pohodlné pro použití:
• Filtr se nachází v horní části a tím je umožněn snadný 

přístup. Je vybaven madlem, které využijete při čistění 
filtru a díky tomu nebudete mít špinavé ruce.

Úspora energie
BWT elektrické vysavače čistí rychle a efektivně. 
Spotřebují velice málo energie a poskytují dokonalé čistění.

Maximální výkon!
BWT robotické vysavače jsou velmi odolné a spolehlivé díky 
robustnímu převodu, jedinému pohonu a silnému čerpadlu pro 
nasávání nečistot.
Toto je tzv. Ultimate Power systém, ideální řešení pro rychlé 
a optimalizované čistění drah, jedinečná spolehlivost a 
bezkonkurenční čistota.

BWT  100, 200, 300

Technické údaje
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Plocha bazénu D100 až 24 m2, D200 až 32 m2, D300 až 60 m2

Doba čištění D100 1,5 h, D200 2 h, D300 1,5, 2 a 2,5 h

Typ čištění D100 dno, D200 a D300 dno, stěny, lem bazénu

Typ kartáčů PVA kartáč + vibrační kartáč

Filtrace 4D filtr (x2)

Navigační systém Smart navigace

Jemnost filtrace 2 mikrony

Řídící systém Ultimate Power

Délka kabelu D100 16 m, D200 18 m a D300 23 m + otočný 
kloub kabelu (D200 a D300)

Nastavitelné sací 
otvory

Ano

Rozměry (D x Š x V) D100 40,3 x 43,1 x 30,4 cm
D200 39,1 x 46,9 x 26,8 cm
D300 39,1 x 46,9 x 26,8 cm

Hmotnost D100 10 kg, D200 a D300 11 kg

Příslušenství Přepravní vozík (pouze D200 a D300)

Záruka D100 a D200 2 roky, D300 3 roky

3 YEARS

D300 APP
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Bezpečně a spolehlivě
Nesmírně důležitá je bezpečnost pro uživatele. Toto je důvod, 
proč BWT robotické vysavače fungují s nízkonapěťovým 
transformátorem a jsou vybaveny vypínačem pro automatické 
zastavení, což je vyžadováno evropskými standardy. 
Zařízení jsou také vybavena bezpečnostním systémem proti 
chodu na sucho.

Nastavitelné madlo
Robotické vysavače BWT D300 APP mají nastavitelné madlo. 
Ve své stacionární pozici může být použito pro přenášení 
vysavače. Ve vodě inteligentně vyvažuje vysavač, působí tedy 
jako protiváha. Madlo může být nastaveno do diagonální 
pozice tak, aby byla optimalizována plocha čistění vysavače.

Hbitý uvnitř!

Kód D LINE 100

Plocha 
bazénu

Doba čistění Typ čistění
Druh 

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

801102 do 24 m2 1,5 hodiny dno
PVA kartáč 
+ vibrační 

kartáč
2 mikrony 16 m 40,3 x 43,1 x 30,4 10 kg 2 roky

Kód D LINE 200 - s vozíkem

Plocha 
bazénu

Doba čistění Typ čistění
Druh 

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

801103 do 32 m2 2 hodiny
dno, stěny, 
hladinová 

linie

PVA kartáč 
+ vibrační 

kartáč
2 mikrony 18 m 39,1 x 46,9 x 26,8 11 kg 2 roky

Kód D LINE 300 - s vozíkem

Plocha 
bazénu

Doba čistění Typ čistění
Druh 

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

801104 do 60 m2 2 hodiny
dno, stěny, 
hladinová 

linie

PVA kartáč 
+ vibrační 

kartáč
2 mikrony 18 m 39,1 x 46,9 x 26,8 11 kg 3 roky

Připojeno
Model BWT D300 APP je dodáván s modulem Bluetooth. 
Pomocí aplikace, kterou si můžete zdarma stáhnout na App 
Store nebo na Obchod Play, je ovládání jen ve Vašich rukou.  
Ideální je zaměřit se na problémové oblasti. 
Jednoduše navigujete vysavač k vysátí např. kamínku, který tam 
hodily Vaše děti. 
Váš bazén je v mžiku čistý, jen s malým či žádným úsilím. 

BWT 

APP



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

 +420 272 680 300

 office@bwt.cz

VÁ Š  D O D A V A T E L :

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

Vkročte do světa BWT!
D100

D200

D300 


