
Znamenitá 

technologie

Pro nádherně 
čistý bazén!
BW T RO BOT I CKÉ VYSAVAČE POSKYTUJ Í 
DOKO NALÉ  Č ISTĚN Í ,  PRŮZRAČNOU VODU 
A BEZVADNĚ Č ISTÉ  PLOCHY.

ROBOTICKÉ VYSAVAČE BWT D100 PLUS, D200 PLUS A D300 PLUS APP
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Řada D LINE zahrnuje 3 modely:
 � Bazénový robotický vysavač BWT D100+ - čistí pouze dno 

bazénu.
 � Bazénový robotický vysavač BWT D200+ - čistí dno, stěny 

i hladinovou linku bazénu.
 � Bazénový robotický vysavač BWT D300+ - čistí dno, stěny 

i hladinovou linku bazénu.

Vysavače řady 
D LINE udržují váš 
bazén krásný 
a čistý!

Společné vlastnosti

Filtrace 4D filtr: přístup shora

Retenční kapacita filtru až 2 mikrony

Navigační systém Smart Navigation

Motorizace Ultimate Power

Barva kabelu šedá

Výškově nastavitelné sací trysky ano

POUZE D300

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE
 � Model D300 je vybaven modulem Bluetooth.

 � Pomocí aplikace BWT Best Water Home, kterou si můžete zdarma stáhnout z Apple Store 
nebo Obchod Play, máte ovládání robotického vysavače na dosah ruky.

 � Ideální pro bodové čištění. Robota můžete navigovat, kam potřebujete tak, aby sbíral malé 
nečistoty náhodně spadlé do vašeho bazénu. 

 � Váš bazén vyčistíte během okamžiku s minimálním úsilím.

POUZE D200 A D300
 � Snadná přeprava a skladování díky 

robustnímu, praktickému a atraktivnímu 
přepravnímu vozíku.

 � Napájecí kabel je vybaven elektrickým 
otočným prvkem proti zamotání, 
který robotickému vysavači umožňuje 
naprostou svobodu pohybu.
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Ultimate Power
BWT robotic cleaners are extremely reliable thanks to a hard-wearing gear transmission, a single drive 
motor and a powerful pump to pick up debris.
This is the Ultimate Power system, the ideal solution for fast, optimised travel, unrivalled reliability, and 
unmatched cleaning.

Power inside!

The finest filtration on the market
BWT robotic pool cleaners are fitted with a 4D filter, an exclusive four dimensional filter that cleans four times better 
than any other.
The filter fabric features loops that capture the smallest micro-particles, down to 2 microns in diameter.
This means that BWT guarantees the finest filtration currently available on the swimming pool market.

Finesse inside!

Unmatched suction power
BWT robotic cleaners feature the most powerful suction of any robotic cleaner on the market. They can 
achieve up to twice the suction power through precise adjustment of the nozzles. 

The closer they are to the surface being vacuumed, the more powerful the suction. 

Suction can be adjusted to efficiently capture the type of debris to be picked up. Thus, close to a beach 
for example, the nozzles can be set down low to effortlessly remove every grain of sand.

Power inside!

Fast cleaning
BWT robotic pool cleaners move quickly and clean fast. 
They feature the intelligent and exclusive Smart navigation system. 
Comprised of a gyroscope and an algorithm, the navigation system scans and detects obstacles, and 
then computes the cleaning path. The cleaning cycles are shorter and the entire surface to be cleaned is 
covered.
The pool floor is perfectly clean with a minimum number of passes, and in record time.

Smart Navigation!
Agile on any surface, with an excellent group
BWT robotic pool cleaners easily climb the steepest slopes. Always astonishing to see!

Astonishing!

Ergonomic
The robotic cleaners are designed and created to be comfortable and easy to use:

The filter is top loaded for easy access. It is fitted with a hand grip to keep your hands clean while washing 
the filter.

.

Rychlý pohyb
Robotické vysavače BWT jsou extrémně spolehlivé díky odolné převodovce, jedinému hnacímu motoru 
a výkonnému čerpadlu pro vysávání nečistot.
Systém Ultimate Power je ideálním řešením pro rychlý, optimalizovaný pohyb, bezkonkurenční spolehlivost 
a bezkonkurenční čištění.

Výkonné!

Nejjemnější filtrace na trhu
BWT robotické vysavače jsou vybaveny exkluzivním 4D filtrem, který má filtrační schopnost čtyřikrát lepší 
než kterýkoli jiný.

Filtrační tkanina obsahuje smyčky, které zachycují nejmenší mikročástice o průměru až 2 mikrony.
BWT robotické vysavače zaručují nejlepší filtraci na bazénovém trhu, která je v současné době k dispozici.

Perfektní filtrace!

Nepřekonatelný sací výkon
Hlavním znakem BWT robotických vysavačů je nejvýkonnější sání ze všech robotů dostupných na trhu. 
Mohou dosáhnout až dvojnásobku sacího výkonu díky přesnému nastavení sacích otvorů.

Čím více se přibližují k dané ploše při vysávání, tím je sání výkonnější.

Sání lze nastavit tak, aby efektivně zachytávalo různé druhy nečistot. Díky nízkému nastavení sacích otvorů 
lze efektivně odstranit každé zrnko písku např. u bazénů nacházejících se v blízkosti pláže.

Dokonalé sání!

Rychlé čištění
BWT vysavače se rychle pohybují a rychle tak čistí bazén. Jsou vybaveny inteligentním a exkluzivním 
navigačním systémem Smart Navigation.
Zařízení má vlastní gyroskop a používá vlastní algoritmus. Systém skenuje a detekuje překážky, a poté 
vypočítá optimální dráhy pohybu a čištění. Čisticí cykly jsou tak kratší a je zajištěno vyčištění celého 
povrchu. 
Dno (stěny i hladinová linie - pouze u D200+ a D300+) bazénu je dokonale čisté s minimem pojezdů 
a v rekordním čase.

Smart Navigace!
Hbité na každém povrchu, s vynikající přilnavostí!
BWT robotické vysavače bazénů si poradí i s velice strmou stěnou. 
Vždy je to úžasný pohled.

Dokonalý pohyb!
Ergonomické
Robotické vysavače jsou navrženy a vytvořeny tak, aby byly pohodlné a daly se snadno používat:

Filtr je přístupný shora a je vybaven rukojetí, díky které se při mytí filtru nezašpiní ruce. 
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ROBOTICKÝ VYSAVAČ BWT D200 PLUS
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Velikost bazénu pro bazény do 32 m2
(všechny tvary a povrchové 
úpravy)

Délka čistícího cyklu 2 hodiny

Typ čištění dno, stěny & hladinová linie

Typ kartáčů 4 PVA kartáče 
+ vibrační kartáč

Otočný kabel proti 
zamotání

ano

Délka kabelu 18 m, vysoce kvalitní šedá

Výškově nastavitelné sací 
ventily

Ano, sací výkon lze zvýšit

Rozměry (D x Š x V) 39,1 x 46,9 x 26,8 cm

Hmotnost 11 kg

Příslušenství (skladování) přepravní vozík

Záruka 2 roky

ROBOTICKÝ VYSAVAČ BWT D100 PLUS

Velikost bazénu pro bazény do 24 m2
(všechny tvary a povrchové úpravy)

Délka čistícího cyklu 1,5 hodiny

Typ čištění dno bazénu

Typ kartáčů 2 PVA kartáče 
+ vibrační kartáč

Délka kabelu 16 m, vysoce kvalitní šedá

Výškově nastavitelné sací 
ventily

ano, sací výkon lze zvýšit

Rozměry (D x Š x V) 40,3 x 43,1 x 30,4 cm

Hmotnost 10 kg

Záruka 2 roky

2 YEARS
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ROBOTICKÝ VYSAVAČ BWT D100 PLUS

Kód
Doporučená 

velikost bazénu
Doba čištění Typ čištění Druh pojezdu Filtrace

Délka 
kabelu

Rozměry (d x š x v) Hmotnost Záruka

801102 do 24 m2 1,5 hodiny dno
PVA kartáč + 

vibrační kartáč
2 µm 16 m 40,3 x 43,1 x 30,4 10 kg 2 roky

ROBOTICKÝ VYSAVAČ BWT D200 PLUS - s vozíkem

Kód
Doporučená 

velikost bazénu
Doba čištění Typ čištění Druh pojezdu Filtrace

Délka 
kabelu

Rozměry (d x š x v) Hmotnost Záruka

801103 do 32 m2 2 hodiny
dno, stěny, 

hladinová linie
PVA kartáč + 

vibrační kartáč
2 µm 18 m 39,1 x 46,9 x 26,8 11 kg 2 roky
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ROBOTICKÝ VYSAVAČ BWT D300 PLUS APP

Velikost bazénu pro bazény do 60 m2
(všechny tvary a povrchové úpravy)

Délka čistícího cyklu 1,5, 2 nebo 2,5 hodiny

Typ čištění dno, stěny & hladinová linie

Typ kartáčů 4 PVA kartáče 
+ vibrační kartáč

Otočný kabel proti 
zamotání

ano

Délka kabelu 23 m, vysoce kvalitní šedá

Výškově nastavitelné sací 
ventily

ano, sací výkon lze zvýšit

Příslušenství (skladování) přepravní vozík

Rozměry (D x Š x V) 39,1 x 46,9 x 26,8 cm

Hmotnost 11 kg

Záruka 3 roky

3 YEARS

D300 APP
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ROBOTICKÝ VYSAVAČ BWT D300 PLUS APP - s vozíkem

Kód
Doporučená 

velikost bazénu
Doba čištění Typ čištění Druh pojezdu Filtrace

Délka 
kabelu

Rozměry (d x š x v) Hmotnost Záruka

801104 do 60 m2 2 hodiny
dno, stěny, 

hladinová linie
PVA kartáč + 

vibrační kartáč
2 µm 23 m 39,1 x 46,9 x 26,8 11 kg 3 roky
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BWT Česká republika s. r. o.
Lipová 196, 251 01 Říčany

+420 272 680 300
office@bwt.cz

VÁŠ DODAVATEL: 

Krásný a křišťálově čistý bazén díky účinným 
automatickým bazénovým vysavačům BWT D LINE!


