
Ideale zwembad lengte 12 Meter

Wand beklimming Ja

Top toegang Ja

Filtratie Fijne en Ultra-fijne cartridges

Caddy Ja

SMART ACTIVE COMFORT ACTIVE

Maximaliseer uw plezier en ontspan met op afstand
bedienbare installatie en programma’s, en met  
reiniging - zonder uw tussenkomst - van de bodem, 
wanden en waterlijn van het zwembad.

DELUXE ACTIVEEASY COMFORT
Maak het schoonmaken van uw zwembad nog eenvoudiger. 
Onderhoudsvriendelijke dubbele filtratie en andere 
geavanceerde functies maken het reinigen van de bodem,
wanden en waterlijn van het zwembad mogelijk onder alle 
omstandigheden en zonder enige tussenkomst, mogelijk.

Zwenk-kabel wirwar
preventiesysteem

CleverCleanTM

coverage

Top toegang
Wanden en waterlijn 
reinigen

Verkrijg krachtige prestaties in combinatie met 
exclusieve Dolphin functies die u bij andere 
reinigers niet zult vinden 

Ideale zwembad lengte 10 Meter

Wand beklimming Nee

Top toegang Ja

Filtratie Fijne en Ultra-fijne cartridges

Stand Ja

De meest fundamentele betrouwbare robot reiniger.
Met een minimale investering kunt u genieten van een 
grondige reiniging van de bodem van het zwembad, 
inclusief de moeilijk bereikbare hoeken tussen de bodem 
en de wanden.

Zwenk-kabel wirwar 
preventiesysteem

Top toegang

Verbeter en vernieuw uw ervaring. Krijg een zwembad 
helemaal schoon, inclusief de bodem, wanden
en waterlijn, ongeacht de vorm en helling van het 
zwembad of de  obstakels, die zich daarin bevinden.

Gyro-nauwkeurig 
navigatiesysteem

Triple-actie borstelen

Multifunctionele 
stroomvoorziening

Zwenk-kabel wirwar 
preventiesysteem

Dynamische  
Dual-motor

MyDolphin™ - 
smartphone RCU

Ideale zwembad lengte 12-15 Meter

Wand beklimming Ja

Top toegang Ja

Filtratie Fijne en Ultra-fijne cartridges

Caddy Ja

Ideale zwembad lengte 12-15 Meter

Wand beklimming Ja

Top toegang Ja

Filtratie Fijne en Ultra-fijne cartridges

Caddy Ja

Gyro-nauwkeurig 
navigatiesysteem

Triple-actie borstelen

Afstandsbediening setup 
van de parameters en 
reinigingsprogramma’s

Cycle selector

Multifunctionele 
stroomvoorziening

Zwenk-kabel wirwar 
preventiesysteem

Dynamische  
Dual-motor

MyDolphinTM-smartphone
multifunctionele app

Series
ACTIVE



SMART ACTIVE

Exceptional Experience
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COMFORT 
ACTIVE

EASY 
COMFORT

SMART 
ACTIVE

12-15 m12-15 m12 m10 mIdeale zwembad 
lengte

1.5 / 2.5 / 3.5 uur2.5 uur2.5 uur3 uurReinigingscyclus

Bodem, Wanden
en waterlijn

Bodem, Wanden
en waterlijn

Bodem, Wanden
en waterlijnBodemReinigingsopties

JaJaJaNeeWeekschakelklok

JaNeeNeeNeeFilter vol’ Indicator

Pro-
afstandsbediening 

meegeleverd
NeeNeeNeeAfstandsbediening

MyDolphin™ -  
smartphone 

multifunctionele app.

MyDolphin™ - 
smartphone RCUNeeNee

Bediening via 
smartphone 
MyDolphinTM 

applicatie

Fijne en Ultra-fijne 
cartridges

Fijne en Ultra-fijne 
cartridges

Fijne en Ultra-fijne 
cartridges

Fijne en Ultra-fijne 
cartridgesFiltratie

TopTopTopTop Toegang filter

JaJaJaStandCaddy

36 maanden 36 maanden 24 maanden24 maandenGarantie

Product- 
specificaties

Superieure reinigende werking
• Totale reiniging van de bodem tot en met de waterlijn met triple-action 

borstels die algen, bacteriën en ander vuil wegschrobben.

• Superieur verzamelen van vuil laat kristalhelder water achter.

• Nauwkeurige zelfinstellende navigatie en volledig dekkende reiniging – 
door Gyroscoop techniek.

Langdurige betrouwbaarheid
• Gebouwd op duurzaamheid - voor jarenlang zorgeloos reinigen.

• Perfecte vuilopvang onder alle omstandigheden - met dual-level filter 
en twee filtratie opties.

Moeiteloze bediening
• Volledig geautomatiseerd - gewoon instellen en lat de reiniger

het werk doen.

• Non-stop reiniging - met geavanceerd “obstakel ontwijkingsmechanisme”.

• Gebruiksvriendelijke smartphone MyDolphin™ app voor uw gemak voor 
bediening op afstand.
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