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E 10 Especificações do produto
Comprimento
ideal de piscina

Ideal para piscinas de até 8m de
comprimento. Também indicado para
piscinas elevadas

Ciclo de limpeza

1,5 horas

Filtragem

Cesta de fácil limpeza

Escova

A escova percorre 2x a velocidade dos
limpadores de fundo, aumentando suas
capacidades de limpeza da totalidade da
superfície

Fonte de
alimentação

Eficiência energética líder na indústria

Comprimento do
cabo

12 m

P es o

6,3 kg

Garantia

24 meses

Sobre Maytronics

Ninguém conhece e entende de limpeza de fundos
automáticos como a Maytronics, a empresa que está por
trás dos bem-sucedidos limpadores de fundo Dolphin.
Por mais de 30 anos desenvolvemos soluções automáticas
de limpeza para as piscinas de todo o mundo.
Desde 1983 lideramos a tecnologia de limpeza
automatizada de piscinas. Atualmente a Maytronics
continua sendo líder do mercado, criando continuamente
novos padrões de inovação tecnológica, projeto e
confiabilidade.
Em tudo o que fazemos nos esforçamos para fazer com
que a vida dos proprietários e usuários de piscinas seja
mais fácil e agradável. Nosso objetivo principal é
proporcionar uma experiência excepcional no que se refere
a uma piscina pura, limpa, segura e relaxante.

ww w .may tronics .com

Exceptional Experience

E 10
Descubra uma
Experiência Excepcional
Seu foco deve ser desfrutar de um banho ao invés de trabalhar
em sua piscina. Esqueça de escovar o seu fundo e recolher folhas
e sujeira. O limpador de fundos Dolphin E 10 fará esse serviço por
você automaticamente.
O limpador de fundos Dolphin E 10 deixa o fundo de sua piscina
limpa de algas e sujeira, a água cristalina e limpa, sempre pronta
para a diversão, conforme sua vontade.
Um funcionamento sem esforços
• Sistema de filtragem de acesso superior – com um método
rápido e simples de esvaziamento e limpeza.
• Rápido e de fácil manuseio.
• Liberação de água com rapidez e sem sujeira.
Resultados de limpeza cristalina
• A ação de escova ativa elimina algas e bactérias.
• Sistema de filtragem eficaz e fácil de usar.
• Retenção de sujeira eficiente – coleta de sujeira fina e grossa.
Tranquilidade
• Confiabilidade demonstrada – fabricados pela Maytronics,
empresa líder em limpadores de fundos automáticos.
• Serviço rápido de reparos.

Dolphin E 10

O Dolphin E 10 é o limpador de fundos dos seus sonhos, com
um valor fácil e acessível. Este limpador de fundos leve e
pequeno é idôneo para todo tipo de piscinas pequenas,
inclusive para piscinas elevadas.

Também para piscinas
elevadas

Cesta de fácil limpeza

Rápida liberação de
água

Escova ativa, escova e
limpeza eficaz. Elimina
algas e bactérias.

Leve. Fácil de levantar e
manusear

Reparação rápida e
simples
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