
Znamenitá 
technologie!

ROBOTICKÉ VYSAVAČE BWT P400, P500 A P600 APP

Jednoduše 
pro perfektní 
bazény!
V ÝKO NNÉ,  Ú Č INNÉ,  ERGONOMICKÉ, 
SNADNÉ PRO POUŽ ÍVÁN Í ,  J EDNODUCHÉ 
NA Ú DRŽBU 

P LINE
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Řada P LINE zahrnuje 3 modely:
 � Bazénový robotický vysavač BWT P400 - čistí pouze dno bazénu.
 � Bazénový robotický vysavač BWT P500- čistí dno, stěny
 � i hladinovou linku bazénu.
 � Bazénový robotický vysavač BWT P600 APP- čistí dno, stěny 

i hladinovou linku bazénu. 
Robotický bazénový vysavač P600 APP lze snadno ovládat 
pomocí jakéhokoli typu smartphonu přes aplikaci BWT Best 
Water Home, která je k dispozici ke stažení z AppleStore nebo 
ObchodPlay.

ULTIMATE

POWER

4D FILTERSMART 

NAVIGATION P600 APP

GUARANTEE

3 YEARS
LIMITED
YEAR1 POWER SUPPLY

MOTOR - CABLE

BWT 

MOBILE APP

BI

DIRECTIONAL 

CLEANING

Odolné 
a spolehlivé 
vysavače, pro 
jakýkoli typ 
bazénu
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Unmatched suction power
BWT robotic cleaners feature the most powerful suction of any robot on the market, it can be up to twice 
as strong thanks notably to its height adjustable nozzles. 

The closer they are to the surface being vacuumed, the more powerful the suction. Suction can be 
adjusted to efficiently capture the type of debris to be picked up. Thus, close to a beach for example, the 
nozzles can be set down low to effortlessly remove every grain of sand.

Precision inside !

Simple and practical
BWT robotic pool cleaners are intuitive and easy to us.
At the push of a single button they get to work.
Freedom is yours!

Simplicity inside !

Ideal for your pool
BWT robotic pool cleaners are perfect for pools of any shape or size up to 15 m long. 
With their high density foam brushes, BWT robotic pool cleaners easily navigate any type of surface.

PVA inside !

Connected
The P600 APP model includes a Bluetooth module. Using an app that you can download free of 
charge from AppleStore or PlayStore, control is at your fingertips. 

Ideal for focusing on problem areas. You can navigate freely to pick up small stones your children just 
threw into the pool. Your pool, clean in an instant with little or no effort.

Wireless connection inside !
Breezer technology & Ultimate Power !  
BWT robotic pool cleaners feature Breezer technology, a hard-wearing, highly efficient gear 
transmission system; combined with dual drive motors and a powerful pump BWT robotic pool 
cleaners are among the most reliable available on the market. 

This is the Ultimate Power drive system, the ideal solution for fast, optimised travel, unrivalled 
reliability, and unmatched cleaning.

Simple and practical
Fast cleaning
BWT robotic cleaners move quickly and clean fast. They feature the intelligent and exclusive Smart 
Navigation system. 

Comprised of a gyroscope and an algorithm, the navigation system scans and memorises the pool 
shape, the location of obstacles, and then optimises the cleaning path. The entire surface to be 
cleaned is covered. 

The pool floor, walls and water line are perfectly clean in just a few passes and in record time.

Smart Navigation !

Unmatched suction power
BWT robotic cleaners feature the most powerful suction of any robot on the market, it can be up to twice 
as strong thanks notably to its height adjustable nozzles. 

The closer they are to the surface being vacuumed, the more powerful the suction. Suction can be 
adjusted to efficiently capture the type of debris to be picked up. Thus, close to a beach for example, the 
nozzles can be set down low to effortlessly remove every grain of sand.

Precision inside !

Simple and practical
BWT robotic pool cleaners are intuitive and easy to us.
At the push of a single button they get to work.
Freedom is yours!

Simplicity inside !

Ideal for your pool
BWT robotic pool cleaners are perfect for pools of any shape or size up to 15 m long. 
With their high density foam brushes, BWT robotic pool cleaners easily navigate any type of surface.

PVA inside !

Connected
The P600 APP model includes a Bluetooth module. Using an app that you can download free of 
charge from AppleStore or PlayStore, control is at your fingertips. 

Ideal for focusing on problem areas. You can navigate freely to pick up small stones your children just 
threw into the pool. Your pool, clean in an instant with little or no effort.

Wireless connection inside !
Breezer technology & Ultimate Power !  
BWT robotic pool cleaners feature Breezer technology, a hard-wearing, highly efficient gear 
transmission system; combined with dual drive motors and a powerful pump BWT robotic pool 
cleaners are among the most reliable available on the market. 

This is the Ultimate Power drive system, the ideal solution for fast, optimised travel, unrivalled 
reliability, and unmatched cleaning.

Simple and practical
Fast cleaning
BWT robotic cleaners move quickly and clean fast. They feature the intelligent and exclusive Smart 
Navigation system. 

Comprised of a gyroscope and an algorithm, the navigation system scans and memorises the pool 
shape, the location of obstacles, and then optimises the cleaning path. The entire surface to be 
cleaned is covered. 

The pool floor, walls and water line are perfectly clean in just a few passes and in record time.

Smart Navigation !

Nepřekonatelný výkon

Robotické vysavače BWT se vyznačují nejvýkonnějším sáním 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. 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.

Dokonalé sání!

Jednoduché a praktické
BWT robotické vysavače bazénů jsou intuitivní a snadno se používají. 

Zapnete je stisknutím tlačítka, a to je vše.

Velmi praktické!

Ideální pro váš bazén
Robotické bazénové vysavače BWT jsou perfektní pro bazény jakéhokoli tvaru nebo velikosti až 

do délky 15 m.
Robotické vysavače bazénů BWT se svými pěnovými kartáči s vysokou hustotou se snadno pohybují po 

jakémkoli typu povrchu. 

S PVA koly!

Ovládání pomocí aplikace
Model P600 APP obsahuje modul Bluetooth. Pomocí aplikace, kterou si můžete zdarma stáhnout 
z AppleStore nebo ObchodPlay, máte ovládání na dosah ruky. Ideální pro bodové čištění. Robota 

můžete navigovat, kam potřebujete tak, aby sbíral malé nečistoty náhodně spadlé do vašeho bazénu. 

Bezdrátové ovládání!
Technologie Breezer & Ultimate Power !  
Bazénové robotické vysavače BWT jsou vybaveny technologií Breezer, odolným a vysoce účinným 
převodovým systémem; v kombinaci s dvojitým hnacím motorem a výkonným čerpadlem patří 
k nejspolehlivějším robotickým vysavačům dostupným na trhu.

Systém Ultimate Power je ideálním řešením pro rychlý, optimalizovaný pohyb, bezkonkurenční 
spolehlivost a bezkonkurenční čištění.

Výkonné!
Rychlé čištění

BWT vysavače se rychle pohybují a rychle tak čistí bazén. Jsou vybaveny inteligentním a exkluzivním 
navigačním systémem Smart Navigation.

Zařízení má vlastní gyroskop a používá vlastní algoritmus. Systém skenuje a detekuje překážky, a poté 
vypočítá optimální dráhy pohybu a čištění. Čisticí cykly jsou tak kratší a je zajištěno vyčištění celého 

povrchu. Dno bazénu, stěny i hladinová linka jsou dokonale čisté s minimem pojezdů a v rekordním 
čase.

Smart Navigace!
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Velikost bazénu pro bazény do 60 m2
(všechny tvary a povrchové 
úpravy)

Typ čištění dno, stěny & hladinová linie

Délka čistícího cyklu 2 hodiny

Typ filtru 4D, hyperjemné mikrovlákno, 
průhledné víko filtru

Navigační systém Smart Navigation

Gyroskop ano

Rychlost sání 19 m3/h

Délka kabelu 18 m, vysoce kvalitní šedá

Otočný kabel proti zamotání ano

Rozměry (D x Š x V) 39,1 x 43 x 23,4 cm

Hmotnost 11 kg

Příslušenství (skladování) vysoce kvalitní přepravní vozík

Záruka 3 roky

ULTIMATE

POWER

4D FILTERSMART 

NAVIGATION

3 YEARS

P500

GUARANTEE

BI

DIRECTIONAL 

CLEANING

18 M

FLOATING 

CABLE

CL

EA
NING CYCLE 

2 HOURS

PVA

BRUSHES

TR
ANSPORT

TROLLEY

ANTI-TANGLE

SWIVEL

GYROSCOPE

GYROSCOPE

FLOOR

C
LEANING MODE

WALLS

CLEANING

WATER LINE

CLEANING

Velikost bazénu pro bazény do 32 m2
(všechny tvary a povrchové 
úpravy)

Typ čištění dno

Délka čistícího cyklu 1,5 hodiny

Typ filtru 4D, hyperjemné mikrovlákno, 
průhledné víko filtru

Navigační systém Smart Navigation

Gyroskop ano

Rychlost sání 19 m3/h

Délka kabelu 16 m, vysoce kvalitní šedá

Otočný kabel proti zamotání ano

Rozměry (D x Š x V) 35,1 x 43 x 27,8 cm

Hmotnost 9,75 kg

Příslušenství (skladování) vysoce kvalitní přepravní vozík

Záruka 2 roky

ULTIMATE

POWER

4D FILTERSMART 

NAVIGATION P400

GUARANTEE

2 YEARS
LIMITED
YEAR1 POWER SUPPLY

MOTOR - CABLE

BI

-DIRECTIONAL

SUCTION

16 M

FLOATING 

CABLE

CL

EA
NING CYCLE 

1.5 HOURS

PVA

BRUSHES

TR
ANSPORT

PREMIUM TROLLE
Y

ANTI-TANGLE

SWIVEL

GYROSCOPE

GYROSCOPE

FLOOR

C
LEANING MODE

ROBOTICKÝ VYSAVAČ BWT P400 - s vozíkem

Kód
Doporučená 

velikost bazénu
Doba čištění Typ čištění Druh pojezdu Filtrace

Délka 
kabelu

Rozměry (d x š x v) Hmotnost Záruka

801105 do 32 m2 1,5 hodiny dno PVA kartáče 2 µm 16 m 39,1 x 43 x 27,8 9,75 kg 3 roky

ROBOTICKÝ VYSAVAČ BWT P500 - s vozíkem

Kód
Doporučená 

velikost bazénu
Doba čištění Typ čištění Druh pojezdu Filtrace

Délka 
kabelu

Rozměry (d x š x v) Hmotnost Záruka

801107 do 60 m2 2 hodiny dno, stěny, 
hladinová linie

PVA kartáče + 
vibrační kartáč 2 µm 18 m 39,1 x 43 x 23,4 11 kg 3 roky

ROBOTICKÝ VYSAVAČ BWT P500

ROBOTICKÝ VYSAVAČ BWT P400
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Velikost bazénu pro bazény do 100 m2
(všechny tvary a povrchové 
úpravy)

Typ čištění dno, stěny & hladinová linie

Délka čistícího cyklu 1,5 hodiny, 2 hodiny, 2,5 hodiny

Dálkové ovládání pomocí aplikace ve smart-
phone

Typ filtru 4D, hyperjemné mikrovlákno, 
průhledné víko filtru

Navigační systém Smart Navigation

Gyroskop ano

Rychlost sání 19 m3/h

Délka kabelu 23 m, vysoce kvalitní šedá

Otočný kabel proti 
zamotání

ano

Rozměry (D x Š x V) 39,1 x 43 x 23,4 cm

Hmotnost 11 kg

Příslušenství 
(skladování)

vysoce kvalitní přepravní vozík

Záruka 3 roky

ULTIMATE

POWER

4D FILTERSMART 

NAVIGATION

3 YEARS

P600 APP

GUARANTEEBWT 

MOBILE APP

BI

DIRECTIONAL 

CLEANING

GYROSCOPE

GYROSCOPE

23 M

FLOATING 

CABLE

C
LE

ANING CYCLES 

1.5, 2 OR 2.5 HOURS

PVA

BRUSHES

TR
ANSPORT

TROLLEY

ANTI-TANGLE

SWIVEL

FU
LL FILTER

INDICATOR

FLOOR

C
LEANING MODE

WALLS

CLEANING

WATER LINE

CLEANING

ROBOTICKÝ VYSAVAČ BWT P600 APP - s vozíkem

Kód
Doporučená 

velikost bazénu
Doba 
čištění

Typ čištění Druh pojezdu Filtrace
Délka 
kabelu

Rozměry 
(d x š x v)

Hmotnost Záruka

801108 do 100 m2 1,5, 2 a 2,5 
hodiny

dno, stěny, 
hladinová linie

PVA kartáče + 
vibrační kartáč 2 µm 23 m 39,1 x 43 x 23,4 11 kg 3 roky

ROBOTICKÝ VYSAVAČ BWT P600 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 :

Krásný a křišťálově čistý bazén díky účinným 
automatickým bazénovým vysavačům BWT P LINE!


