
BA ZÉNOVÉ  V Y S AVAČE

S300i

* obě varianty v základní výbavě vysavače

Vyberte si nejvýkonnější vysavač pro Váš bazén!  
Pokročte k novým zkušenostem s tímto TOP bazénovým 
vysavačem.

Dolphin S300i je elegantním řešením pro důkladné čištění  
rodinných bazénů. S300i se inteligentně přizpůsobí tvaru 
bazénu a indikuje překážky pro maximální výkon a efektivní 
čištění. 

Dolphin S300i obsahuje duální filtrační koš, který se skládá 
z vnitřního filtru 100 µm a vnějšího filtru 20 µm.

Dolphin S300i je vysavačem, který Váš bazén vyčistí 
dokonale a nekompromisně, zatímco Vy odpočíváte!

Ovládejte svůj bazénový vysavač pomocí Smartphonu 
nebo tabletu. Pro bazény s hladkým povrchem je možné  
k vysavači dokoupit speciální kartáč Wonder Brush.

DOLPHIN S300i

DOLPHIN

S Series

Šířka čistící plochy 400 mm

Přefiltrovaný objem vody 15 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 8,2 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 18 m

Doba čistícího cyklu 1,5 - 2 - 2,5 hod

Filtrační schopnost 20/100 µm*

MyDolphin App / vozík ANO / ANO

Počet kartáčů / z toho aktivní 2 / 1

Technické údaje:

Výhody:
•  Jednoduché použití a obsluha
• Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí  

a vyčištění
• Vysavač je velmi lehký a snadno ovladatelný
• Vysavač rychle odstraní nečistoty z bazénu
• Pohodlné ovládání vysavače pomocí aplikace  

„MyDolphinTM“ na Vašem smartphonu 

• Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
• Duální filtrační koš v základní výbavě vysavače 
•  Týdenní časovač
• Kompletní pokrytí všech tvarů bazénu - díky „PowerStream“ 

systému
• Osvědčená kvalita - vysavač od firmy Maytronics, která je 

světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém 
kontě má již více než 1 milion prodaných strojů a 30 let  
zkušeností

Přístup k filtrům 
z vrchu

CleverCleanČistění dna, stěn  
a vodní linie

Vozík

Duální filtrační koš 
(vnější filtr 20 µm, 

vnitřní 100 µm)

Ovládání pomocí 
smartphonu

Přední
aktivní kartáč

Trafo s možností 
odloženého 

startu

Navigační systém 
PowerStream 

Mobility
Lehký


