
SarjaZ

Sopiva altaan pituus 12 metriin asti

Puhdistustoiminto Nopea / Normaali

Puhdistussykli 1 / 2 tuntia

Suodatus Monikerrossuodatus karkealle ja 
hienolle lialle

Kantoteline Kyllä

Z2C 
Lisää käyttömukavuutta uima-altaan puhdistamiseen Dolphin Z2C robotilla. 
Nauti kaikista perusominaisuuksista ja kehittyneemmistä toiminnoista kuten 
tehokas monikerrossuodatus. Voit valita normaalin täyden puhdistuksen 
kahdessa tunnissa tai tunnin pikapuhdistuksen monitoimisesta virtalähteestä. 

PowerStream
Mobility System

Kantoteline 
säilytykseen ja 
siirtoon

Pohjan, reunojen ja 
vesirajan puhdistus

Monitoiminen 
virtalähde normaalilla 
ja pikatoiminnolla

Nauti helposta ja 
rentouttavasta altaan 
puhdistuksesta

Z Fun 
Dolphin Z Fun on unelmiesi robotti kohtuulliseen hintaan. Tämä kevyt ja pieni 
robotti sopii kaiken tyyppisiin pieniin uima-altaisiin. Se puhdistaa altaan pohjan 
ja reunat.

Kevyt - Helppo 
nostaa ja käsitellä

Myös maanpinnalla 
olevaan altaaseen

Sopiva altaan pituus 10 metriin asti

Puhdistustoiminto Normaali

Puhdistussykli 2 tuntia

Suodatus Easy-Clean kori

Kantoteline Ei

Sopiva altaan pituus 12  metriin asti

Puhdistustoiminto Normaali

Puhdistussykli 2 tuntia

Suodatus Easy-Clean kori + useita 
hienofilttereitä

Kantoteline Ei

Z1B 
Koe erinomainen altaanpuhdistus Dolphin Z1B  perustason robotilla. Erittäin kevyt 
paino ja nopea vedenpoisto mahdollistaa robotin helpon käsittelyn.  Valitse kahdesta 
suodatustoiminnosta karkean ja hienon lian puhdistamiseksi. Kaksitoiminen 
aktiivinen harjaus ja PowerStream Mobility System varmistaa koko altaan 
tehokkaan puhdistumisen erityisen tarkasti jättäen altaan pohjan, reunan ja 
vesirajan moitteettoman puhtaaksi. 

Easy-Clean kori + 
useita 
hienofilttereitä

Pohjan, seinien ja 
vesirajan puhdistus

Powerstream
Mobility system

Sopiva altaan pituus 12 metriin asti

Puhdistustoiminto Nopea / Normaali & Ultra puhdas / 
Vain pohja / Vain vesiraja

Puhdistussykli 1,5 / 2 / 2,5 tuntia

Suodatus Monikerrossuodatus karkealle ja 
hienolle lialle

Kantoteline Kyllä

Z3i 
Täysin uusi ja kehittynyt uima-altaan puhdistuskokemus tällä huipputason Dolphin 
Z3i robotilla jonka ominaisuudet helpottavat ja antavat vapautta nauttia puhtaasta 
altaasta. Ohjaa robottia monitoimisesta virtalähteestä tai käytä MyDolphin appia 
älypuhelimelle tai tabletilla ja aseta puhdistusohjelmia tai ohjaa robottia 
manuaalisesti. Robotin LED valo ilmoittaa aktiivisen tilan. 

Pohjan, reunojen ja 
vesirajan puhdistus

Monikerrossuodatin - 
Tehokas ja 
tukkeutumaton 
suodatus

PowerStream Mobility 
System

Monitoiminen 
virtalähde normaalilla ja 
pikatoiminnolla

Kantoteline säilytykseen 
ja siirtoon

MyDolphin 
monitoiminen 
älypuhelin- ja 
tablettisovellus

Monikerrossuodatin - 
Tehokas ja 
tukkeutumaton 
suodatus
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Pohja, reunat,
vesiraja

Pohja, reunat,
vesiraja

Pohja, reunat,
vesirajaPohja ja reunatPuhdistettavat pinnat

Nopea / Normaali 
& Ultra puhdas / 
Vain pohja / Vain 

vesiraja

Nopea / NormaaliNormaaliNormaaliPuhdistustoiminnot

1,5 / 2 / 2,5 tuntia1 tai 2 tuntia2 tuntia2 tuntiaPuhdistussykli

KylläEiEiEiViikkoajastus

KylläEiEiEiViiveajastus

Monikerrossuo-
datus karkealle ja 

hienolle lialle

Monikerrossuo-
datus karkealle ja 

hienolle lialle

Easy-Clean 
kori  sekä useita 
hienosuodattimia

Easy-Clean koriSuodatus

KylläKylläEiEiKantoteline

24 kuukautta24 kuukautta24 kuukautta24 kuukauttaTakuu

KylläEiEiEi
TMMyDolphin sovellus

KylläEiEiEiLED merkkivalo

Products  
Specifications

Helppo käyttää
• Päältä avattava suodatin. Ei likaa ja nopea puhdistaa
• Kevyt, helppo käsitellä
• Nopea, likaamaton veden poisto
• Käyttäjäystävällinen MyDolphin älypuhelin- ja tabletsovellus

Kristallinkirkas lopputulos
• Monikerrossuodatus hienon ja erittäin hienon lian poistoon
• Aktiivinen harjas pyörii 2x nopeudella robottiin nähden jolloin puhdistustulos on

parempi
• Täydellinen altaan kaikkien pintojen puhdistus PowerStream Mobility Systemin

avulla
• Itseoppiva robotti sopeutuu altaan muotoon ja pintoihin optimaalisen

puhdistuksen saavuttamiseksi

Mielenrauhaa
• Todistetusti luotettava - valmistaja Maytronics, johtava uima-altaiden 

puhdistusrobottien valmistaja
• Robotti on valmistettu  markkinoiden turvallisimmista komponenteista
• Nopea ja toimiva huolto

www.uima-altaita.fi




