
RV 5380

NADZWYCZAJNA 
MOC 4 x 4

VORTEX™ PRO 4WD

Odkurzacz RV 5380 jest wyposażony w napęd na 4 koła, co zapewnia 
rewelacyjną przyczepność do ścian. Urządzenie może pracować na wszystkich 
rodzajach powierzchni. Z łatwością pokonuje przeszkody.

2  ODKURZACZ DO KAŻDEGO BASENU 

Dzięki opatentowanej technologii Lift System wyjmowanie odkurzacza z 
wody stało się łatwe. Po uruchomieniu procedury, Lift System odprowadza  
silnym strumieniem wodę z wnętrza odkurzacza, sprawiając, że staje się on o 
wiele lżejszy.

3   LŻEJSZY PRZY WYJMOWANIU Z WODY 
LIFT SYSTEM

Opatentowany system zasysania cyklonowego umożliwia pracę urządzenia
z taką samą, dużą mocą, przez cały czas trwania cyklu. Zanieczyszczenia
utrzymywane są w stanie zawieszenia wewnątrz zbiornika. Taki system
przeciwdziała zatykaniu filtra przez zanieczyszczenia, a więc gwarantuje, że
wydajność czyszczenia nie ulegnie zmianie.

1  EFEKTYWNE ZASYSANIE CYKLONOWE

ODKURZACZE 
AUTOMATYCZNE 



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.

WózekKaseta filtra
łatwy dostęp i duża

pojemność
(5 litrów)

Zasilacz

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.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ilość silników 3

Wymiary odkurzacza 
(W x D x H) 43 x 48 x 27 cm

Waga odkurzacza 9,5 kg

Cykle czyszczenia 1h30 (tylko dno)
2h30 (dno/ ściany/ linia wody)

Powierzchnia filtra 1180 cm2 / 100 mikronów

Szerokość czyszczenia 24,5 cm

Długość kabla 18 m

Napęd 4 koła

Przekładnia koła zębate

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

1   BASENY ZAGŁĘBIONE I NAZIEMNE 
O SZTYWNYCH ŚCIANACH

2   WSZYSTKIE KSZTAŁTY BASENÓW

3   WSZYSTKIE KSZTAŁTY DNA

4  WSZYSTKIE POWIERZCHNIE

5  WYMIAR BASENU DO 12 X 6 M

6     CZYŚCI DNO, ŚCIANY I LINIĘ WODY

www.zodiac.com

GWARANCJI
3LATA

SWIVEL
Mniej splątanego kabla.

Wskaźnik pełnego filtra
Pokazuje kiedy filtr powinien 
być opróżniony. 

 Lepsze przyleganie kół + 
efektywne szczotki

Mocniejsze szczotkowanie 
każdego rodzaju powierzchni. 
Łatwiejsze czyszczenie linii 
wody.
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