
AquaCat  
SMART EASY

Genial 
simplu!

Pur și simplu apa perfectă!

Cel cu ceva 
special ...

AquaCat  
SMART RC



AquaCat  SMART EASY & 
AquaCat  SMART RC

Erori ş i schimb ări tehnice rezervate! 01/2011 Pur și simplu apa perfectă!

AquaCat SMART EASY este aparatul 
ideal ptr. cei care apreciază curățarea 
fundului și pereților piscinei. Total 
automatizat curăță complet toate 
formele și suprafețele de bazin 
de înot de până la 100 m². După 
„muncă“ AquaCat SMART EASY se 
deconectează automat. 
Sistemul Easy-
Swivel asigură  
un cablu plutitor 
curat și derulat 
corespunzător.

Alături de uşurarea sarcinii 
instalaţiei de � ltrare, folosirea 
AquaCat SMART asigură şi o mai 
bună recirculare a apei din bazin. 
SMART se livrează inclusiv suport 
de � ltru și sac de � ltru (adecvat 
ptr. mașina de spălat). Inclusiv 
cărucior de transport cu suport 
cablu.
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Dimensiuni
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A se 
comanda 
de 
asemenea, 
imediat: 
Noii saci � ltranți de unică folosință 
reciclabili sunt ieftini, simpli și curați!
(Nr. art.: 1610-907-00)

 

AquaCat SMART RC are funcțiile care 
fac diferența: telecomandă de la distanță 
prin radio pentru controlul suprafețelor 
necurățate, Easy-Swivel System ptr. un 
cablu plutitor curat rulat sau presetarea 
dimensiunii bazinului în scopul unei 
curățări e� ciente.  
Desigur curăță total automat și e� cient 
fundul și pereții în 90 sau 120 minute 
– conform solicitării. Toate formele şi 
suprafeţele de bazine de până la 100 
m² se încadrează în aria sa de acţiune. 
După „muncă“ AquaCat SMART RC se 
deconectează automat iar când sacul 
� ltrant este plin, apare un mesaj.

Avantajele Dvs. cu un SMART:
O calitate îmbunătățită a apei

Suprafeţe curate podea şi perete

Economie de timp substanţială

Eforturi � zice simţitor mai mici

Mai mult confort

mai mult timp liber

Filtrare suplimentară a apei

Recirculare îmbunătăţită a apei de piscină

Consum redus de agenţi de tratare ai apei

Operare simplă

SMART aproape nu necesită întreţinere

Inclusiv cărucior de transport

Consultanţă şi service prin distribuitor autorizat

Tehnică de top

Telecomandă

Mesaj sac � ltrant plin

Dimensiune bazin setabilă

Avantajele Extra 
ale unui 
AquaCat SMART RC
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