מפרטי דולפין S 300i
אורך בריכה אידיאלי

אידיאלי לבריכה באורך של עד  12מטרים.

מחזור עבודה

 1/1.5/2/2.5שעות

מערכת סינון

סינון רב שכבתי המפריד בין לכלוך גס לעדין.
קל לניקוי.

הברשה

מברשת אקטיבית המסתובבת פי שניים ממהירות
הרובוט המקרצפת את הרצפה והקירות של הבריכה.

מערכת PSS

)(Power Stream Mobility System

ניוד בעזרת זרמי מים.

אפליקציית סמרטפון

האפליקציה מאפשרת בחירת תוכניות ניקוי ושליטה -
הגדרת זמן עבודה ,תכנון הפעלה שבועי ,ניווט.

אורך כבל

 18מ'

משקל

 7.5ק"ג

עגלה

כולל עגלה לנשיאה ואחסון

אחריות

 24חודשים

((Bluetooth
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אודות מיטרוניקס
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Since

מיטרוניקס החברה שמאחורי מנקה הבריכה מסוג דולפין מובילה את תעשיית
מנקי הבריכות בעולם למעלה מ–  30שנה.
קובעת סטנדרטים חדשים ,טכנולוגיה חדשנית ,עיצוב ואמינות בתחום הבריכה.
אנו שואפים להפוך את בעלי הבריכה וחייהם של המשתמשים קלים ומהנים יותר.
המטרה שלנו :לאפשר חוויה יוצאת דופן של בריכה נקייה ,בטוחה ומרגיעה.
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Exceptional Experience

S 300i
רמה חדשה של קלות וחופש
בניקוי הבריכה

דולפין S 300i

תוצאות ניקוי בריכה ללא פשרות ,עם חוייה יוצאת דופן של קלות שמוש.
ניתן לשלוט במכשיר ה -דולפין  S 300iדרך ספק כח רב-תכליתי או לחלופין
להשתמש באפליקציית  MyDolphinTMדרך הסמרטפון או הטבלט ,ללא כל מאמץ.

השאר את עבודת ניקוי הבריכה לדולפין  S 300iותהנה מ:
דולפין  S 300iהוא הפתרון החכם לניקוי יסודי לכל בריכה ,בכל תנאי.
הוא לומד את הדרך הטובה ביותר לנווט בבריכה ,מסגל עצמו לצורת
הבריכה והמכשולים על מנת למקסם ביצועים ויעילות.
יתרונות הדולפין לשרותך:
מי בריכה נקיים וצלולים
• מערכת סינון יעילה וקלה לשימוש .איסוף לכלוך גס ועדין כאחד.
• מברשת אקטיבית לקרצוף הרצפה ,הקירות וקו המים מאצות וחיידקים.
• ניוד בעזרת מערכת כוחות זרמי מים ( )PSSהמאפשר לרובוט כיסוי מוחלט של כל
שטח הבריכה ,היצמדות טובה לקירות ,ניקוי יעיל לאורך קו מים ,יכולות ניווט
משופרות והיחלצות ממכשולים.
תפעול ללא מאמץ
	•פתיחה עלית  -קל לשלוף ולנקות את סל הסינון הרב שכבתי.
	•משקל קל ותפעול קל.
	•שחרור מים מהיר וללא לכלוך בהוצאת הרובוט מהבריכה.
	•אפליקציה לנוחות שימוש ושליטה במערכות הרובוט.
שלוות נפש
	•אמינות מוכחת – מיטרוניקס החברה המובילה בעולם בתחום מנקה הבריכות.
	•מתוכנן עם הרכיבים החשמליים הבטוחים ביותר בתעשייה.
	•שירות תיקונים מהיר ויעיל.

MyDolphinTM App

הגדרת תכנית ניקוי והפעלה
אפשרות ניווט ידנית והכל דרך סמרטפון

סל סינון רב שכבתי
ניקוי קל ולא מסובך

((Bluetooth

מערכת ( PSSמערכת כוחות זרמי המים):
סריקה משופרת וכיסוי בריכה מוחלט

שירות תיקונים מהיר ויעיל

הברשה אקטיבית
לקרצוף וניקוי יעיל

ספק כוח
עם תוכניות ניקוי ותכנות השהיית הפעלה
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