ASPIRADORES
ELÉTRICOS

SIMPLESMENTE
EFICAZ

OT 2100
TORNAX

1 LIMPIEZA EFICAZ DO FUNDO
Dotado de um sistema de deslocamento inteligente, o robot limpa o
fundo da piscina sem que se tenha de preocupar. Assegura uma limpeza
ideal graças à sua função escovagem que permite descolar os resíduos
rapidamente antes de serem aspirados. Um concentrado de know-how
Zodiac® ao serviço da eficácia.

2 LEVE PARA UMA UTILIZAÇÃO SEM ESFORÇO
Pesando apenas 5,5 kg, o OT 2100 é um dos robots mais leves do
mercado. Permite, assim, uma utilização simples, rápida e sem esforço.

3 FILTRO FÁCIL DE LIMPAR
Para simplificar a sua manutenção, o filtro é acessível pela parte superior
do robot e limpa-se muito facilmente, evitando o contacto direto comos
resíduos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PISCINAS ENTERRA DAS PRIVADAS
OU FORA DO SOLO COM PAREDES
RÍGIDAS
TODAS AS FORMAS

PLANO, INCLINAÇÃO SUAVE,
INCLINAÇÃO COMPOSTA

LINER, ESTRUTURA DE POLIÉSTER,
PVC ARMADO, BETÃO PINTADO,
GRÉS*
DIMENSÃO ATÉ 8 X 4 M

Número de motore

2

Dimensões do
aspirador (L x An
x Al)

37 x 29 x 30 cm

Peso do aspirador

5,5 kg

Número ciclos de
limpeza

2h30 (fundo)

Superfície filtragem /
Capacidade de filtragem

480 cm2 / 100 microns

Cobertura de
Limpeza

17 cm

Comprimento do
cabo

14 m

Sistema de tração

Lagartas

Transmissão

Engrenagens

Segurança

Sistema praia, paragem
automática fora da água,
proteção eletrónica dos motores.

LIMPEZA DE UNDO

* otimizável com a escova de azulejos (R0774900).

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Caixa de comando

Filtro (3L)

Suporte

de fácil acesso

Caixa de comandos

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Filtro residuos muy fi nos
filtro residuos fi nos
filtro residuos gruesos
Carro de transporte
escovas piscina em pastilha

Os aspiradores elétricos limpam a sua piscina de forma automática e são independentes
do equipamento de filtração, recolhendo a sujidade no seu próprio filtro. Possuem
uma verdadeira inteligência artificial e conseguem aceder a todos os cantos da sua
piscina.
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