
Wybierz najwydajniejszy odkurzacz

Choose the highest performing robot 
Doświadcz najwyższego poziomu
czyszczenia z tym odkurzaczem.

Porzuć inne odkurzacze dla Dolphin'a S 200
i ciesz się jego zaletami:

Dophin S 200 jest odkurzaczem dla każdego -
dzięki swojej ultra lekkiej wadze i szybkiemu 
odprowadzeniu wody. Efektywnie czyści dno, 
ściany i linię wody, zapewniając Ci 
niesamowite rezultaty za każdym razem.

Experience superior Dolphin S pool cleaning, 
with this basic robot.

Leave it all to Dolphin S 200 and enjoy its 
advantages:

Dophin S 200 is the pool cleaning robot that 
anyone can handle - thanks to its ultra-light
weight and fast water release. It effectively
cleans the floor, walls and waterline, for
sparkling results every time. 

Łatwa i prosta obsługa:
�Górny dostęp do systemu filtracji -  szybki i 
czysty sposób usuwania i czyszczenia
�Lekki i łatwy w obsłudze
�Szybkie odprowadzenie wody bez 
zanieczyszczeń

Krystalicznie czyste efekty czyszczenia:
�Wielowarstwowa filtracja i wychwytywanie 
drobnego i ultra-drobnego brudu
�Aktywne szczotkowanie i ścieranie glonów
i bakterii
�Pełne czyszczenie każdej powierzchni basenu, 
dzięki systemowi mobilności PowerStream

Effortless operation:
�Top-access filtration system - with quick, no-
mess emptying and washing
�Lightweight, easy handling
�Fast, debris-free water release

Crystal-clear cleaning results:
�Multi-layer filtration with fine and ultra-fine 
dirt capture
�Active brushing action scrubs away algae 
and bacteria
�Complete coverage of all pools surfaces - 
with PowerStream mobility system

Spokój na lata:
�Udowodniona niezawodność - stworzony
przez Maytronics, lidera w automatycznych 
odkurzaczach czyszczących
�Zaprojektowany przy użyciu najbezpieczniejszych 
elementów elektrycznych w przemyśle
�Szybki serwis i naprawa

Piece of mind:
�Proven reliability - made by Maytronics, the 
leader in robotic pool cleaners
�Designed with the safest electrical 
components in the industry
�Rapd service and repair



Dolphin S 200
Doznaj najlepszych efektów czyszczenia Twojego basenu. Wybierz pomiędzy 2 opcjami filtracji
dla trudnego lub drobnego brudu. Podwójna, aktywna szczotka i system mobilności 
PowerStream zapewni Ci wydajne i dokładne czyszczenie każdej powierzchni basenu.

Get the best pool cleaning results for your pool. Choose between two filtration options to
capture rough debris or fine dirt. The dual active brushing and PowerStream Mobility System
ensure efficient pool coverage and cleaning results on all types of surfaces. 

Łatwy do czyszczenia koszyk filtrujący
z dodatkowymi filtrami ultra-fine

Easy-Clean Net basket
with choice of ultra-fine filters

Aktywne szczotkowanie -
efektywne szorowanie i czyszczenie

Active brushing -
effective scrubbing and cleaning

System mobilności PowerStream
ulepszona nawigacja i pełne czyszczenie basenu

PowerStream Mobility System
enhanced navigation and pool coverage

Szybka naprawa -
prosty w naprawie

Fast Fix -
easy repair

S 200 
Długość basenu

Pool length

Do 12 m
 
Up to 12 m

Czas pracy

Cycle time

2 godziny

2 hours

Filtracja

Filtration

Łatwy do czyszczenia koszyk filtrujący i zestaw filtrów ultra-fine 

Easy-clean net basket & set of ultra-fine filters

System PowerStream

PowerStream System

Ulepszona nawigacja na dno, ściany i linię wody.
Stała przyczepność na każdej powierzchni i w każdych warunkach

Enhanced navigation on floor, walls and waterline.
Constant grip on all pool surface in any pool conditions

Zasilanie

Power Supply

Wiodąca w branży wydajność energetyczna

Industry-leading energy efficiency

Długość kabla

Cable length
18 m

Waga

Weight
7.5 kg

Gwarancja

Warranty

24 miesiące

24 months

Lekki -
łatwy w podnoszeniu i obsłudze

Lightweight -
Easy to lift and handle

+4

Szybkie odprowadzenie
wody

Quick water release


