
ALPHA iQ™ PRO

RA 6300 iQ 

DE PERFECTE COMBINATIE 
VAN OPTIMAAL 
PRESTATIEVERMOGEN 
EN INTELLIGENTIE

2  EFFICIENTE AANZUIGING

De gepatenteerde cyclonale aanzuiging is uiterst krachtig en constant. Dankzij de extra brede aanzuigmond 
en ultrafijne filtratie, verzamelt de ALPHA iQ™ alle soorten vuildeeltjes optimaal.

1   GEPERSONALISEERDE REINIGING

De ALPHA iQ™-reinigingsrobot is uitgerust met het Sensor Nav System™, waarmee de configuratie 
van uw zwembad wordt geregistreerd en de bewegingen van de robot en de reinigingstijd geoptimaliseerd. 
Dankzij de druksensor is de robot efficiënter in het op- en neergaan van de wanden en de reiniging 
van de waterlijn, afhankelijk van de diepte van het zwembad.

3  EENVOUDIG IN GEBRUIK

Dankzij het gepatenteerde Lift System is de robot lichter om uit het water te tillen. De gemakkelijke toegang 
tot het filter en de zichtbaarheid die het venster biedt, zorgen voor een ongeëvenaard gebruiksgemak.

4  INTUITIEF GEBRUIK

U kunt de reiniging op elk moment volgen dankzij de intuïtieve interface van de iAquaLink™-applicatie. 
ALPHA iQ™ is evolutief dankzij de mogelijke verbeteringen en automatische updates op afstand. 

ELEKTRISCHE, 
REINIGINGSROBOT



SWIVEL

Voorkomt draaien van de kabel

IAQUALINK™-APP BESCHIKBAAR 
IOS 10 OF ANDROID 5.1

•  Inschakelen en opvolging 
van cyclus

• Lift System 

STANDAARDUITRUSTING

TRANSPARANT VENSTER OM DE INHOUD 
VAN DE FILTER TE CONTROLEREN

ANZEIGE FÜR VOLLEN FILTER

Sichtmelder, der Ihnen anzeigt, 
wann der Filter des Roboters 
geleert werden muss.

Deze elektrische reinigingsrobot werkt helemaal autonoom en heeft geen 
aansluiting op het filtersysteem nodig. Hij haalt al het vuil op in zijn eigen fi lterbak. 
Hij is uitgerust met kunstmatige intelligentie en kan alle hoeken van het zwembad 
bereiken, wanden beklimmen en de waterlijn reinigen. Vanaf nu heeft hij wifi 
verbinding zodat je hem kunt bedienen met je smartphone dankzij 
de app iAquaLink™.

Schakelkast

Filter voor zeer fijne vuildeeltjes, filter voor fijne vuildeeltjes,  
Filter voor grote vuildeeltjes, Beschermhoes

Filterbak
Stevig, zeer fijn filter 

met grote inhoud (5 liter)

Trolley

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

GARANTIE
4JAAR*

* 3 jaar + 1 jaar extra indien de robot binnen 
6 maanden na aankoop wordt gekoppeld 

aan de iAqualink™-applicatie. 
Zie de voorwaarden in het Garantiebewijs 

dat bij het product is meegeleverd.

VOOR WELKE ZWEMBADEN?KENMERKEN

1    VOOR INGEGRAVEN EN 
BOVENGRONDSE ZWEMBADEN 
MET STIJVE WANDEN

2    ALLE ZWEMBADVORMEN

3    ALLE BODEMS EN BEKLEDINGEN

4    BADEN TOT 12 X 6 M

5    REINIGING VAN BODEM, 
WANDEN EN WATERLIJN

Reinigingscycli

Beveiligingen

10 kg

1 180 cm2 / 60 µ

Tandwieloverbrenging

Vierwielaandrijving

Periodesysteem, beveiliging 
watergebrek, elektronische 
motorbescherming

TECHNISCHE GEGEVENS

43x48x27 cm
Afmetingen robot 
(l x d x h)

Aantal motoren 3

Tractiesysteem

Kabellengte

Gereinigde breedte

18 m

24,5 cm

Filteroppervlak

Transmissie

Gewicht robot

Quick: snelle reiniging 
(enkel de bodem)
Smart: intelligente behandeling 
van het zwembad (bodem, 
wanden en waterlijn)
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