Sem dúvida os aspiradores mais
compacto.
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Aspiração ciclónica sem perda
de potência de sucção

Saída
da água
filtrada

entrada
da água suja

pate

Inovação: tecnologia patenteada VORTEXTM
Graças à posição inclinada do motor de sucção e ao fluxo
hidráulico gerado, foi possível criar o primeiro aspirador de
piscinas patenteado com a tecnologia VortexTM. O efeito VortexTM
cria um remoínho dentro do filtro que mantém a sujidade
suspensa. Assim impede que esta se armazene nas paredes do
filtro, evitando a sua obstrução.

Resultado : uma aspiração potente e constante durante todo
o ciclo de limpeza, 30% superior a um aspirador
tradicional.
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ASPIRADORES ELÉCTRICOS

Porquê escolher
o aspirador VortexTM 1?
Porque o VortexTM 1 possui a tecnologia VortexTM , que garante uma sucção
constante e poderosa durante todo o ciclo de limpeza. O seu tamanho reduzido
permite-lhe chegar a todos os cantos, para uma limpeza impecável. Leve,
compacto, com manuseamento e armazenamento fácil.

 empre atenta às suas necessidades, a Zodiac ® desenvolveu o VortexTM 1: um
S
aspirador que combina comodidade, tamanho reduzido e uma qualidade excepcional
de aspiração.

Desempenho incrível!

30%

mais leve que a média de
aspiradores no mercado.
O VortexTM 1 pesa apenas 6 kg.
Uma vantagem para os
consumidores que desejam
combinar comodidade e eficácia.
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TECNOLOGIA VORTEX TM
1º aspirador de piscinas patenteado com
a tecnologia VortexTM para uma eficácia
máxima e constante:
• aspiração ciclónica potente
• sem perdas de aspiração

de redução no consumo eléctrico:
o VortexTM 1 é o aspirador mais
económico da sua categoria.

Comodidade garantida!
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Tamanho e peso reduzidos
para facilitar o seu manuseamento
e armazenamento

Filtro higiénico
e fácil de esvaziar

de garantie
warranty
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Garantie
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• Para piscinas enterradas e acima
do solo com paredes rígidas até
10 x 5 m

• Limpeza do fundo principalmente

• Para todas as formas, fundos
e superfícies

• Peso: 6 Kg

• 1 programa de limpeza: 2h

www.zodiac-poolcare.com

Un nouveau sac de rangement
très pratique
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TESTADO
E APROVADO!

