
O DESEMPENHO 
EM TOTAL LIBERDADE

FREERIDER™

RF 5400 iQ 

1  LIBERDADE SEM FIOS

Sem cabo, o FREERIDER™ é fácil de manusear diariamente e ocupa pouco espaço. 

A sua bateria de iões de lítio duradoura garante um ciclo de limpeza completo 

(2h30) e carrega em apenas 4 horas. A aplicação iAquaLink™ reforça a sensação 

de liberdade graças à consulta imediata do nível de carga da bateria, ao acesso às 

notificações de fim de ciclo e atualizações à distância.

3  AGILIDADE INTEGRADA

Com os seus sensores inteligentes incorporados e a sua conceção exclusiva, o 

FREERIDER™ é excecionalmente ágil e oferece uma excelente cobertura de limpeza 

para toda a sua piscina, independentemente da sua forma e revestimento.

2  ASPIRAÇÃO CICLÓNICA

O FREERIDER™ oferece um desempenho de limpeza sem compromissos graças à 

sua aspiração ciclónica patenteada de alta potência e de longa duração. As 
escovas em hélice e a filtração progressiva de duplo nível permitem recolher mais 

eficazmente todos os resíduos, incluindo os mais finos.

ASPIRADOR DE PISCINA 
SEM FIOS



EQUIPAMENTOS DE SÉRIE
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Um robot elétrico sem fios equipado com uma bateria de iões de lítio de alto 
desempenho que oferece uma grande autonomia. Eficiente, fácil de manusear 
e sem cabo, é muito ágil para a limpeza nos cantos mais pequenos em todos os 
tipos de superfícies. A aplicação iAqualink™ permite um melhor controlo e melhor 
visibilidade do nível de carregamento da bateria.

Base 
de carregamento

Filtro simples 100 µ
Filtro simples 200 µ

Filtro rígido
Filtro de nível duplo: 150/60 µ

Gancho universal
de ajuda para a saída da água

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

1     PARA PISCINAS ENTERRADAS 
E ACIMA DO SOLO DE PAREDES 
RÍGIDAS

2    TODAS AS FORMAS DE PISCINAS

3    TODOS OS FUNDOS 
E REVESTIMENTOS

4     DIMENSÕES ATÉ 12 X 6 M

5    LIMPEZA DO FUNDO, PAREDES 
E LINHA DE ÁGUA

DE GARANTIA
2+1ANOS*

 * + 1 ano acordados sob condição de 
emparelhamento do robot à aplicação iAqualink™

Consulte as condições no guia de Garantia

ECRÃ DE CONTROLO

Permite visualizar o estado 
de carregamento da bateria, 
selecionar o modo de limpeza 
e iniciar um ciclo.

DADOS TÉCNICOS

APLICAÇÃO iAQUALINK™
•  Estado de carregamento e 

descarregamento da bateria
•  Notificação de fim de ciclo
•  Ajuda à resolução de erros
•  Atualizações automáticas do robot

FILTRAÇÃO PROGRESSIVA 
DE DUPLO NÍVEL

Permite recolher mais 
eficazmente os resíduos, 
incluindo os mais finos.

Número de motores 3

Dimensões robot 
(C x P x A)

43x40x30 cm

Peso robot 9 kg

Ciclos de limpeza

- Apenas fundo 
- Fundo/paredes/linha de água
- Smart (a partir da aplicação)
-  Apenas linha de água (a partir 

da aplicação)

Superfície do filtro 1 066 cm2

Capacidade do filtro 4L

Filtração Nível duplo 150/60 µ

Cobertura de limpeza 23 cm

Bateria 25,4V / 10Ah

Sistema de tração Lagartas

Transmissão Engrenagens

Dispositivos 
de segurança

Sistema de intervalo, segurança 
fora de água, proteção eletrónica 
dos motores

PARA QUE PISCINAS?CARACTERÍSTICAS
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