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°C Pilot przewodowy - Zapomnij o skomplikowanych panelach sterujących. Dzięki naszemu pilotowi w prosty 
sposób ustawisz swoje ulubione funkcje. Konfiguracja została skrócona do niezbędnego minimum tak, aby 
jak najszybciej móc się cieszyć z relaksu. Pilot jest wodoodporny i zaprojektowany do obsługi jedną ręką. 
Aby zapewnić jak najlepszą jakość wody w jacuzzi nasz pilot został wyposażony w funkcję przypomnienia o 
zmianie wkładu filtra.

Wyobraź sobie oazę relaksu w domowym zaciszu, na działce, na tarasie czy na balkonie. Tu możesz uciec od zmęcze-
nia i trudów dnia codziennego, odprężyć się i zregenerować siły razem z dziećmi, partnerem czy znajomymi. Każdy 
z naszych modeli wanien spa zadba o Ciebie i najbliższych w wyjątkowy sposób, oferując masaż powietrzny lub 
wodny, zintegrowany system filtracji wody oraz wydajną grzałkę dla optymalnego komfortu. Jedną z podstawowych 
zalet jest jednak mobilność naszych rozwiązań oraz prosty montaż – witamy w świecie MSpa! 

Heat Tech - grzałka w opatentowanej technologii PTC (Positive Temperature Coefficient). System PTC dzięki 
wkładowi ceramicznemu zapewnia 5x lepszą wydajność ogrzewania w porównaniu do klasycznych syste-
mów ogrzewania. Dzięki temu wanny Mspa są energooszczędne i tanie w użytkowaniu. 

Smart Filtration - zaawansowana 4-godzinna funkcja automatycznej filtracji. Wanna została wyposażona 
w ulepszone filtry kartuszowe ze 120 plisami i powierzchnią filtracji 0.4 m2 co jest najbardziej wydajnym 
systemem na rynku.

Hydrojets - wanny spa z serii Elite zostały wyposażone w system mocnych dysz wodnych. Można regulować 
moc dysz i kierunek przepływau.

O3 ozonator - jacuzzi z serii Premium, Elite i Concept posiadają zintegrowany ozonator. Ozonowanie wody 
jest najbardziej wydajną i naturalną metodą uzdatniania wody. Ozonator znacznie obniża zapotrzebowanie 
na chemię basenową.

Variable Speed Bubble - regulowany poziom intensywności bąbelków. Dostępny w wannach spa z serii 
Premium, Elite i Concept.

Air Jet Bubbles - opatentowany 360-stopniowy system dysz wypełnia toń wodną tysiącami bąbelków, na-
przemienny strumień powietrza wypycha pęcherzyki do środka wanny, dbając o harmonijny masaż całego 
ciała. 

Enery Saving Timer - chcesz, aby jacuzzi było gotowe dokładnie wtedy kiedy chcesz? Z funkcją timera mo-
żesz ustawić kiedy wanna ma zacząć się nagrzewać. Z naszym pilotem możesz ustawić ogrzewanie nawet z 
99 godzinnym wyprzedzeniem.

Children Safety Lock - funkcja zabezpieczająca pilot przed użyciem przez dzieci. Z włączoną blokadą dziecko 
nie będzie miało dostępu do żadnej funkcji jacuzzi MSpa.
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W A N N A  Z  M A S A Ż E M  P O W I E T R Z N Y M  E X O T I C
Zrelaksuj się i zapomnij o stresie w tym przestronnym, wygodnym dmuchanym jacuzzi. Wanna ogrodowa Exotic 
to idealne rozwiązanie dla osób chcących korzystać z dobrodziejstw masażu za rozsądną cenę. Elegancki wygląd 
sprawia, że będzie ozdobą każdego ogrodu, a duży rozmiar (średnica 204 cm) pozwala na wygodne spędzanie czasu 
przez 6 osób. 

Specyfikacja techniczna: 
• Zasilanie: 220 - 240 V
• Grzałka: 1500 W
• Moc dysz powietrznych - 720 W (3-poziomowa regulacja, I - 300 W, II - 500 W, III - 720 W)
• Wymiary zewnętrzne: średnica 204 cm, wysokość 70 cm 
• Liczba dysz powietrznych: 138 
• Liczba siedzisk: 6
• Wydajność ogrzewania: 1.2 - 1.8 °C/h
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