
RC 4402

Bardzo szeroka szczelina zasysająca i duża pojemność filtra, 3,7L, sprawiają, że
odkurzacz może zasysać i przechowywać wszystkie rodzaje zanieczyszczeń.
Maksymalny komfort użytkowania.

2  EFEKTYWNE ZASYSANIE ZANIECZYSZCZEŃ

System Push'N'Go™ unosi rączkę obudowy filtra i umożliwia jego łatwe
wyjęcie z odkurzacza i wyczyszczenie.

3  DOSTĘP DO FILTRA PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU

Odkurzacz RC 4402 czyści zarówno dno, jaki i ściany basenu. Posiada
panel 6 trybów czyszczenia, łącznie ze specjalnym trybem intensywnego
czyszczenia dna. Skuteczność podnosi wbudowany "system kontroli
powierzchni", umożliwiający regulowanie ruchu urządzenia. Odkurzacz ma
możliwość dotarcia do każdego zakątka, bez względu na jego kształt basenu.

1   OPTYMALNE CZYSZCZENIE DNA, ŚCIAN, LINII WODY

CYCLONX™ PRO

SKONCENTROWANA 
TECHNOLOGIA
Wersja dedykowana do śliskich powierzchni  
(poliestrowych/ płytkowanych)

ODKURZACZE 
AUTOMATYCZNE 



Wskaźnik pełnego filtra
Pokazuje, kiedy filtr powinien
być opróżniony.

Bardzo szeroka szczelina
zasysająca
Ułatwia zbieranie wszystkich
rodzajów zanieczyszczeń.

Okienko w zbiorniku na
zanieczyszczenia -
kontrola zapełnienia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DO JAKICH BASENÓW ?CHARAKTERYSTYKA

DOSTĘPNE AKCESORIA

Filtr bardzo drobnych zanieczyszczeń (60 μ), filtr drobnych zanieczyszczeń (100 μ), 
filtr zgrubny (200 μ), przykrycie ochronne. Zestaw do basenów poliestrowych, 

zestaw do basenów o gładkich powierzchniach (płytkowanych).

WózekZasilacz

Urządzenie jest w pełni automatyczne. Automatyczny odkurzacz basenowy nie 
wymaga podłączenia do systemu filtracji basenu. Zbiera zanieczyszczenia do własnej 
kasety filtracyjnej. Wyposażony jest w system sztucznej inteligencji, dociera do każdego 
zakątka basenu. Czyści dno, ściany i linię wody.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ilość silników 2

Wymiary odkurzacza 
(W x D x H) 41 x 42 x 28 cm

Waga odkurzacza 9 kg

Cykle czyszczenia
1 h - 1.5 h - 2 h (tylko podłoga) 
1 h - 1.5 h - 2 h (podłoga / 
ściany / linia wody)

Powierzchnia filtra 850 cm2 / 100 microns

Szerokość czyszczenia 22 cm

Długość kabla 18 m

Napęd gąsiennice

Przekładnia koła zębate

Bezpieczeństwo Tryb plażowy, zabezpieczenie 
"poza wodą", elektroniczne 
zabezpieczenie silnika

1    BASENY ZAGŁĘBIONE I NAZIEMNE
O SZTYWNYCH ŚCIANACH

2   W SZYSTKIE KSZTAŁTY BASENÓW

3    W SZYTKIE KSZTAŁTY DNA

4    ŚLISKIE POWIERZCHNIE
      (POLIESTROWE I PŁYTKOWANE)

5   BASENY O MAX. WYMIARACH 12 x 6 M

6   CZYSZCZENIE DNA, ŚCIAN I LINII WODY

Kaseta filtra
Łatwy dostęp i duza
pojemność (3,7 litra)
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