ROBOT DE
LIMPEZA ELÉTRICO

ULTRA DESEMPENHO
E INTELIGÊNCIA
COMBINADOS

RA 6300 iQ
ALPHA iQ™ PRO

1 LIMPEZA PERSONALIZADA
Equipado com o Sensor Nav System™, o robot de limpeza ALPHA iQ™
identifica a configuração da sua piscina para otimizar as suas deslocações
e o tempo de limpeza. Graças ao seu sensor de pressão, é mais eficaz na
gestão da subida pelas paredes e da limpeza da linha de água em função
da profundidade da piscina.

2 EFICÁCIA DE ASPIRAÇÃO
A sua aspiração ciclónica patenteada é extremamente potente e de
longa duração. Associada à sua capacidade de aspiração extralarga
e uma filtragem extremamente fina, o ALPHA iQ™ oferece uma recolha
ideal de todo o tipo de resíduos.

3 FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO
O seu Lift System patenteado permite-lhe ser mais leve na saída da água.
O seu acesso fácil ao filtro, assim como a visibilidade oferecida pela sua
janela transparente permitem uma utilização facilitada.

4 CONTROLO INTUITIVO
Monitorize o processo de limpeza a qualquer momento através da
interface intuitiva da aplicação iAquaLink™. O ALPHA iQ™ está em
permanente evolução, graças às otimizações e atualizações, e às suas
funcionalidades à distância.
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CARACTERÍSTICAS

PARA QUE PISCINAS?

1

SWIVEL

Reduz o emaranhamento do cabo.
2

PARA PISCINAS ENTERRADAS E
ACIMA DO SOLO DE PAREDES
RÍGIDAS
TODAS AS FORMAS DE PISCINAS

APLICAÇÃO IAQUALINK™ DISPONÍVEL
A PARTIR DE IOS 10 OU ANDROID 5.1

• Início e acompanhamento
dos ciclos
• Lift System

3

4

JANELA TRANSPARENTE DE
VISUALIZAÇÃO DO FILTRO

5

TODOS OS FUNDOS
E REVESTIMENTOS
DIMENSÕES ATÉ 12 X 6 M
LIMPEZA DO FUNDO,
PAREDES E LINHA DE ÁGUA

INDICADOR DE FILTRO CHEIO

Indicador luminoso que indica
quando deve esvaziar o filtro
do robot.

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

DADOS TÉCNICOS
Número de motores

3

Dimensões do
robot (CxPxA)

43x48x27 cm

Peso do robot

10 kg

Ciclos de limpeza

Quick: limpeza rápida
(apenas fundo)
Smart: ajuste inteligente
de acordo com a piscina
(fundo, paredes e linha de água)

Superfície do filtro

1 180 cm2 / 60 µ

Largura de limpeza

24,5 cm

Comprimento do cabo

18 m

Sistema de tração

4 rodas motrizes

Transmissão

Engrenagens

Dispositivos
de segurança

Sistema de intervalo, segurança
fora de água, proteção
eletrónica dos motores

Caixa de comando

Caixa filtrante

Carro de transporte

Filtro muito fino rígido
de elevada capacidade
(5 litros)

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS
Filtro para resíduos muito finos, Filtro para resíduos finos,
Filtro para resíduos de grandes dimensões, Capa de proteção

Um robot de limpeza elétrico que possibilita uma limpeza autónoma da sua piscina
sem necessidade de ligação ao sistema de filtragem. Liga-se à rede elétrica
e recolhe os resíduos na sua própria caixa filtrante.
Dotado de uma verdadeira inteligência artificial, acede a todos os recantos
da piscina, sobe paredes e limpa a linha de água.

4

AN0*

GARANTIA

* 3 anos + 1 ano acordados mediante condição
de emparelhamento do robot à aplicação
no período de 6 meses após a compra.
Ver modalidades no Folheto de garantia
fornecido com o produto.
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