
Poolcleaner VIRTUOSO

Poolcleaner VIRTUOSO 
eenvoudig meesterlijk!

Genieten van het beste water!
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 VIRTUOSO 100 VIRTUOSO 200
Artikelnr. 1510-691-00 1510-692-00
Voor zwembadoppervlakken: tot 80 m² tot 80 m²
Reiniging: Bodem Bodem- en wandoppervlakken 

+ waterlijn
Programmalooptijd: 90 min 120 min
Intelligente navigatie "Gyro": ja ja
Lengte drijfkabel: 18 m 18 m
Zuigcapaciteit: 16 m³/h 16 m³/h
Filtertoegang/filtertype: Onderzijde/filterzak Onderzijde/filterzak
Aantal motoren: 2 2
Motorbeveiligingsfunctie: ja ja
Minimum duikdiepte: 40 cm 40 cm
Maximale duikdiepte: 4 m 4 m
transportwagen: nee Caddy
Magic-Klett borstels (PVA): ja ja
Reinigingsbreedte: 31 cm 31 cm
Voedingsspanning: 230V / AC 50-60 Hz 230V / AC 50-60 Hz
Veiligheidsspanning in het zwembad: 24V DC 24V DC
Watertemperatuur: +15 °C tot max. +35 °C +15 °C tot max. +35 °C
Gewicht zonder kabel: 8 kg 8,2 kg
Afmetingen zuigrobot: 44 x 34 x 38 cm (BxHxL) 43 x 26 x 39 cm (BxHxL)
Garantie: 2 jaar 2 jaar

Poolcleaner VIRTUOSO

Vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden!  03/2016

De VIRTUOSO 100 en 200 Poolcleaners reinigen volautomatisch 
en grondig alle zwembadvormen en –oppervlakken tot 80 m². Als 
hij klaar is met het werk, schakelt de VIRTUOSO zich van zelf uit.

Dankzij het intelligente navigatiesysteem dekt de slimme reiniger 
het zwembad optimaal af. De zwembadeigenaar hoeft minder vaak 
schoon te maken en verbruikt minder energie. Ook in speciale 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een strandzwembad met 
vlakke uitloop maakt de VIRTUOSO grondig schoon.

Een bijzonder kwaliteitskenmerk van 
de VIRTUOSO zijn de uiterst effectieve 
Magic-Klett PVA borstels.

De VIRTUOSO 200 reinigt naast de 
bodem en wandoppervlakken ook 
de waterlijn. Met de bijbehorende 
transportcaddy brengt u deze 
gemakkelijk naar de inzetplek.
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Uw voordelen in een oogopslag:

Verbeterde waterkwaliteit

Schone bodem- en wandoppervlakken

Aanzienlijke tijdsbesparing

Aanzienlijk minder lichamelijke inspanning

Meer comfort, eenvoudige bediening

Ongestoorde privésfeer

Extra filtratie van het water

Verbeterde circulatie van het water in het bassin

Ontlasting van de filterinstallatie

De VIRTUOSO is nagenoeg onderhoudsvrij

Advisering en service door uw dealer

Technologie van de marktleider

2 Jaar garantie

Genieten van het beste water!


