
BA ZÉNOVÉ  V Y S AVAČE

M600
DOLPHIN SUPREME

* obě varianty v základní výbavě vysavače

DOLPHIN SUPREME M600

Výhody:
• Díky dvěma hnacím motorům a systému bočních trysek 

„PowerStream Mobility“ se Dolphin M600 dokáže rychle otočit 
na místě a plynule se pohybovat po dně celého bazénu

• Skenovací systém Advanced CleverClean a Gyroskop zajišťují 
dokonalé vyčištění bazénu. Vysavač je velmi flexibilní,  
a proto je vhodný pro všechny tvary a povrchy bazénů

• Velkou výhodou je duální aktivní čištění, které je zajištěno 
dvěma aktivními kartáči vpředu a dvěma čistícími kartáči 
vzadu

• Nová koncepce kartáčů, které mají speciální sklon lamel, zajistí 
ještě efektivnější sběr nečistot do filtračního koše

• Duální filtrační koš s náhradními bočnicemi 
pro jarní i koupací sezónu získáte  
v základní výbavě

• Díky novému designu přináší jednoduchou 
a snadnou manipulaci, dochází k velmi 
rychlému odtoku vody z robota

• Novinkou je „Pick up mode“pro snadnější 
vyjmutí vysavače z bazénu

• Možnost naprogramování týdenního 
časovače

Technické údaje:

Čištění dna, stěn
a vodní linie

Ovládání pomocí 
Smartphonu 

Vozík

CleverClean

Představujeme Vám nejdokonalejší vysavač z modelové řady 
Dolphin, kterému jistě neodoláte. Díky nejnovějším průlomovým 
technologiím Dolphin Supreme M600 zaujme každého z nás.   
S jeho pomocí se můžete  velice snadno a komfortně starat 
o Váš bazén. Není nutné vynaložit žádné úsílí, vysavač vše 
zastane sám a bazén bude stále v perfektním stavu. 

Dolphin Supreme M600 patří do kategorie IoT zařízení 
(Internet of Things). Stačí se jen připojit k WiFi a můžete 
vysavač kompletně ovládat, nastavovat různé módy čištění 
pomocí stažené aplikace do  smartphonu / chytrého zařízení 
odkudkoliv a kdykoliv. Velmi oceníte i snadnou aktualizaci 
softwaru zařízení, kterou výrobce nebo servisní středisko 
dokáže provést vzdáleně. Rovněž je možné propojení  vysavače 
pomocí bluetooth s Vaším smartphonem a nastavit např. délku 
čistícího cyklu, druh čištění nebo odložený start.

Šířka čistící plochy                         400 mm

Přefiltrovaný objem vody          17 m3/hod.                                                                         

Hmotnost bez kabelu 11,5 kg

Primární napětí 230 V / 50 Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 18 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Doba čistícího cyklu 1,5 – 2 – 2,5 hod.

Filtrační schopnost 20/100 µm*

MyDolphin Plus App / Dálk. ovládání / Vozík ANO / APP / ANO

Počet kartáčů / z toho aktivní 4 / 2

Počet motorů: filtrace + pohon 1 + 2 + PowerStream

Duální filtrační koš 
(vnější filtr 20 µm, 

vnitřní 100 µm)

Přístup k filtrům 
z vrchu

Přední aktivní 
kartáč

Navigační systém 
PowerStream 

Mobility

MyDolphin™ 
Plus app

Swivel


