
Equipado com 4 rodas motrizes, o Vortex PS 400 pode evitar mais 
facilmente todos os obstáculos, possui uma perfeita aderência 
e adapta-se a qualquer tipo de revestimento.

2   ROBOT TODO-O-TERRENO

Criados pelos engenheiros da Zodiac®, os primeiros robots de piscina de 
aspiração ciclónica permitem, graças ao seu turbilhão extremamente 
potente no interior do fi ltro, colocar os detritos em suspensão reduzindo 
a obstrução do fi ltro e mantendo o desempenho da limpeza.

1   ASPIRAÇÃO CICLÓNICA ULTRAPOTENTE E CONSTANTE

VORTEX PS 400

O seu Lift System patenteado permite-lhe ser mais leve na saída da 
água. O seu acesso fácil ao fi ltro, assim como a visibilidade oferecida 
pela sua janela transparente permitem uma utilização facilitada.

3    FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO: 
LIFT SYSTEM PATENTEADO

A MÁXIMA POTÊNCIA 
NA VERSÃO 4X4

VORTEX™ PRO 4WD

ASPIRADORES 
ELÉTRICOS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motore 3

Dimensões do 
aspirador (L x An x Al)

43 x 48 x 27 cm

Peso do aspirador 9,5 kg

Número ciclos de 
limpeza

1h30: (só fundo)

2h30: fundo / paredes / linha 
de água

Superfície filtragem / 
Capacidade de filtragem

1180 cm2 / 100 microns

Cobertura de Limpeza 24,5 cm

Comprimento do cabo 18 m

Sistema de tração 4 rodas motrizes

Transmissão Engrenagens

Segurança

Sistema de intervalos 
horários, segurança fora de 
água, diagnóstico, protecção 
electrónica dos motores

INDICADOR 
DE FILTRO CHEIO
Indicador luminoso que indica 
quando deve esvaziar o filtro do 
robot.

SWIVEL
Evita o embaraçar do cabo.

TIPO DE PISCINASCARACTERÍSTICAS

1    PISCINAS ENTERRA DAS PRIVADAS 
OU FORA DO SOLO COM PAREDES 
RÍGIDAS

2    TODAS AS FORMAS

3   TODOS OS FUNDOS

4    TODOS REVESTIMENTOS

5    DIMENSÃO ATÉ 12 X 6 M

6    LIMPEZA SÓ FUNDO , FUNDO, 
PARE DES E LINHA DE ÁGUA

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Filtro residuos muy fi nos, filtro residuos fi nos
filtro residuos gruesos, y funda de protección.

Carro de transporteCaixa de comando Filtro
de grande capacidade 

(5 L) fácil de limpar

GARANTIA
3ANOS

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, subir paredes e limpar a linha de água.
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