
חווית ניקיון יוצאת דופן

ניקיון יסודי ללא פשרות
טכנולוגיה מתקדמת, המאפשרת ניקיון עוצמתי 

ויסודי לכיסוי מלא של שטח הבריכה, עם מערכת 
סינון יעילה לאיסוף לכלוך גס ועדין.

חווית משתמש נעימה ופשוטה
תפעול פשוט, קל ונוח, עם מנגנון סביבול למניעת

פיתולי הכבל ומערכת סינון מים מתקדמת
לבריכה צלולה ונקיה.

שקט נפשי
כל הרובוטים שלנו עומדים בכל תקני האיכות 

והבטיחות, וזוכים לאחריות ושירות מלא של חברת 
מיטרוניקס, המובילה את עולם הרובוטים לניקוי 

בריכות.
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דולפין T35 של מיטרוניקס, מעניק ניקוי יעיל, יסודי ומתקדם
לבריכות באורך של עד 12 מ', בעזרת מברשת משולבת המבטיחה קרצוף

וניקוי מקסימלי של כל שטח הבריכה - רצפה, קירות הבריכה וקו המים.
ספק הכוח של הרובוט כולל טיימר לתכנון שבועי המאפשר לך ראש שקט

ובריכה נקייה בכל עת.
לדולפין T35, מערכת PowerStream מתקדמת לתנועה רציפה בתוך המים, 

וכיסוי אופטימלי של כל שטח הבריכה.
לדולפין T35 אפליקציה MyDolphinTM המשמשת לשליטה מרחוק, 

ניהוג ידני, וטיימר תכנון שבועי.

הבחירה המושלמת לחוויית 
בריכה צלולה ונקייה

פילטר משולב עם רשת צפופה, 
הלוכדת ביעילות לכלוך גס 

וחלקיקי אבק

מערכת הברשה אקטיבית מקרצפת
ביעילות את הלכלוך, האצות והחיידקים 
המצטברים על רצפת הבריכה וקירותיה

אפליקציה לניהוג ידני 
והגדרת תכניות ניקיון

ניקוי רצפת הבריכה, קירות וקו המים

T35 מפרט טכני
עד 12 מ׳אורך בריכה אידיאלי

רצפת הבריכה, קירות וקו המים ומדרך כף רגלשטח ניקוי

2 שעותזמן מחזור ניקוי

ניווט ותנועה בתוך המים
מערכת PowerStream מתקדמת לתנועה 

רציפה בתוך המים, וכיסוי אופטימלי של כל שטח 
הבריכה

פילטר משולב עם רשת צפופה, הלוכדת מערכת סינון
ביעילות לכלוך גס וחלקיקי אבק

18 מטר, כולל מנגנון סוויבל, אורך הכבל
למניעת פיתולי הכבל

מערכת הברשה אקטיבית משולבת לקרצוףהברשה
וניקוי יעיל ויסודי

לניהוג ידני וטיימר תכנון שבועיאפליקציה

24 חודשים או 3000 שעות עבודהתקופת אחריות

טיימר תכנון שבועי

סוויבל על הכבל - מונע פיתול הכבל 
ומבטיח פעולה רצופה 

והגעה לכל חלקי הבריכה
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