
Výkonná turbína
v kombinaci se dvěma

lopatkovými kolyVysavač MX™8 je hydraulický vysavač, který používá
technologii turbíny s naklápěcími lopatkami
Sací hadice pohání turbínu, která ovládá lopatková kola a pásy. Díky čemuž má
MX™8 až 10-ti násobnou účinnost oproti klasickému hydraulickému vysavači.
Nespornými přednostmi je obratnost a účinnost vysavače. Ten zvládá čištění jak
dna a stěn, tak čištění schodů, které doposud žádný jiný robot nezvládal. Tento
problém jako první řeší model MX™8, který se, na rozdíl od standardních hy-
draulických vysavačů, schodům s minimální šířkou 20 cm přizpůsobí.

VÝSLEDEK: Mimořádně čistý bazén.

Bezkonkurenčně nejúčinnější

a nejschopnější hydraulický vysavač

E X K L U Z I V N Í I N O VA C E

Vortex™ 3 4WD

Chlor Perfect

MX™8

Easy Connect

Aqua Link
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Proč zvolit MX™8?
MX™8 používá k navigaci vysavače technologii X-drive, díky které je schopen pokrýt celou
plochu bazénu do 12 x 6 metrů v jakémkoli tvaru bazénu a s jakýmkoli profilem dna. Hravě
překoná všechny překážky jako jsou např. světla, trysky, výpusti atd. Díky jeho jednodu-
chosti si ho rychle oblíbíte.

Při navrhování a výrobě Zodiac kladl maximální důraz na preciznost a výběr
těch nejkvalitnějších materiálů pro dosažení dlouhé životnosti.

85%
uživatelů je přesvědčeno
si koupit Zodiac MX™8

TESTOVÁNO
A SCHVÁLENO

Navigace X-drive pro dokonalé
pokrytí celého bazénu

Model MX™8

Délka hadice 12 metrových dílů

Rozměry vysavače (D x Š x V) 41 x 19 x 22 cm

Rozměry balení (D x Š x V) 102 x 23 x 37 cm (včetně flexi hadice)

Hmotnost vysavače 3,2 kg

Hmotnost balení 9,5 kg

Systém vysávání sáním do filtrace

Pro bazény do 12 x 6 m

Sací schopnost (šířka) 36 cm

Minimální výkon filtračního čerpadla 3/4 HP (cca 8 m3/hod)

Rychlost vysavače 8 m/min

Technická specifikace

de garantie

warranty
de garantía

Garantie
waarborg

di garanzia

de garantia

Tlačítko pro otevření jedním kli-
kem + ergonomická rukojeť pro
pohodlné nošení

Pohyb pomocí pásů pro překo-
nání všech překážek

Systém „Click“ spojení hadico-
vých dílů

www.zodiac-poolcare.comDovozce pro Českou republiku Vágner Pool s.r.o.

Váš prodejce:
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