S Line
מיטרוניקס ,חלוצת הטכנולוגיה לפיתוח וייצור רובוטים אלקטרוניים
לניקוי בריכות שחייה ,מבטיחה ניקיון יסודי של כל שטח הבריכה ,
עמידה בכל תקני האיכות והבטיחות ,ותפעול פשוט ,קל ונוח.

S 100
דולפין  S100הוא רובוט קטן וקל משקל ,אידיאלי לכל סוגי הבריכות הקטנות,
מותאם במיוחד לבריכות עיליות.
הרובוט מנקה ביעילות וביסודיות את רצפת הבריכה והקירות.

סדרת  Sשל מיטרוניקס ,מציבה את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של
חדשנות טכנולוגית ,איכות בלתי מתפשרת ועוצמת ניקיון ,לחוויית בריכה
צלולה ,נקייה ,בטוחה ומרגיעה.

מערכת הברשה אקטיבית מקרצפת
ביעילות את הלכלוך ,האצות
והחיידקים המצטברים על ריצפת
הבריכה וקירותיה ,כולל קו המים

יעיל במיוחד לבריכות עיליות

ניקוי רצפה וקירות הבריכה

קל משקל

אורך בריכה אידיאלי

עד  8מטרים

שטח ניקוי

רצפה וקירות הבריכה

זמן מחזור ניקוי

 2שעות

מערכת סינון ופילטר

קארטרידג' לניקוי קל ופשוט של לכלוך גס

S 200

S 300i

דולפין  S200הוא הרובוט הקלאסי לניקוי יסודי ועמוק לבריכות ,בשילוב תחזוקה קלה ופשוטה.
לרובוט משקל קל במיוחד ומערכת שחרור מים מהירה .ניתן לבחור בין שתי אפשרויות סינון
של לכידת פסולת גסה או לכלוך עדין.
פעולת ההברשה האקטיבית הכפולה ומערכת  PowerStream Mobility Systemמבטיחים
כיסוי יעיל לבריכה ,עם קרצוף יסודי במיוחד על כל המשטחים ,רצפה קירות וקו המים ,למי
בריכה נקיים ,צלולים ובטוחים.

התקדמו לדור הבא של ניקוי בריכות עם הרובוט המתקדם ביותר ,שמביא חוויה מתקדמת של
קלות וחופש! דולפין  S300iמחובר ל Wi-Fi -וניתן לשליטה באמצעות ניווט ידני
והגדרת תכניות ניקוי מתקדמות מכל מקום ובכל עת ,דרך הסמארטפון או הטאבלט.

מערכת PowerStream
משולבת עם שני מנועים לתמרון
מקסימלי וכיסוי שטח הבריכה

מערכת הברשה אקטיבית מקרצפת
ביעילות את הלכלוך ,האצות
והחיידקים המצטברים על ריצפת
הבריכה וקירותיה ,כולל קו המים

סל רשת קל לניקוי הכולל
סט פילטרים נוסף לניקוי
לכלוך גס או עדין

ניקוי רצפה ,קירות הבריכה
וקו המים

מערכת PowerStream
משולבת עם שני מנועים לתמרון
מקסימלי וכיסוי שטח הבריכה

ניקוי רצפה ,קירות וקו המים

פילטר רב שכבתי לניקוי
לכלוך גס וחלקיקי לכלוך
דקים במיוחד

טיימר שבועי לקביעת פעולות
וזמני הניקיון

מנגנון סביבול,
למניעת פיתולי הכבל

עגלה לשינוע קל ופשוט

אורך בריכה אידיאלי

עד  12מטרים

אורך בריכה אידיאלי

עד  14מטרים

שטח ניקוי

רצפה ,קירות הבריכה וקו המים

שטח ניקוי

רצפה ,קירות וקו המים

זמן מחזור ניקוי

 2שעות

זמן מחזור ניקוי

 1.5/2/2.5שעות

מערכת סינון ופילטר

סל רשת קל לניקוי הכולל סט פילטרים נוסף
לניקוי לכלוך גס או עדין

מערכת סינון ופילטר

פילטר רב שכבתי לניקוי לכלוך גס
וחלקיקי לכלוך דקים במיוחד

S Line

מפרט טכני
S Line

S 100

S 200

S 300i

עד  8מטרים

עד  12מטרים

עד  14מטרים

רצפה וקירות הבריכה

רצפה ,קירות הבריכה
וקו המים

רצפה ,קירות הבריכה
וקו המים

הברשה

אקטיבית

אקטיבית במהירות כפולה

אקטיבית במהירות כפולה

זמן מחזור ניקוי

 2שעות

 2שעות

 1.5/2/2.5שעות

טיימר שבועי

לא

כן

כן

מערכת סינון

סל רשת צפופה לניקוי קל ופשוט
של לכלוך גס

סל רשת קל לניקוי הכולל סט פילטרים
נוסף לניקוי לכלוך גס או עדין

פילטר רב שכבתי לניקוי לכלוך גס
וחלקיקי לכלוך דקים במיוחד

אורך הכבל

 15מטר

 18מטר

 18מטר ,כולל מנגנון סביבול,
למניעת פיתולי הכבל

משקל הרובוט

 6.5ק”ג

 7.5ק”ג

 7.5ק”ג

אפליקציית MyDolphinTM

לא

לא

אפליקציה לשליטה ידנית,
ותכנות הרובוט דרך הסמארטפון

עגלה לנשיאה ואחסון

לא

לא

עגלה כלולה

 24חודשים

 24חודשים

 24חודשים

אורך בריכה אידיאלי

S 100

S 200

שטח ניקוי

S 300i

תקופת אחריות

*לא לבריכות פסיפס וקרמיקה

HEB

www.maytronics.com

8110639

MyDolphinTM

