
AquaVac® 6 Series
Robôs elétricos
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INOVAÇÃODESDE 1964

QUANDO TOCA  
A POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO, 
ESTE ROBÔ NÃO TEM IGUAL.

Com os robôs AquaVac® 6 Series, a potência de aspiração mantém-se sempre no máximo. 
Enquanto outros robôs de limpeza perdem potência e o obrigam a si a ter mais trabalho,  
os robôs AquaVac® 6 Series mantêm uma potência de aspiração constante.
Os 18 hidrociclones geram um turbilhão cuja potência de aspiração é mais do  
que suficiente para eliminar até a sujidade e os detritos mais difíceis.

SPINTECH™ 

SEMPRE O MÁXIMO  
EM POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO

www.hayward.es

facebook.com/HaywardPoolEurope/

Oferta da extensão de garantia suplementar
Subscrição gratuita da newsletter
Configurador da piscina
Simulador de economia de energia
Perito online
Catálogo de peças soltas
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BOMBAS DE CALORROBÔS DE LIMPEZA TRATAMENTO DA ÁGUAPEÇAS DE ENCASTRARPROJETORESFILTROSBOMBAS



INOVAÇÃODESDE 1964

UMA POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO 
CONSTANTE
Concebida com 18 hidrociclones,   
a tecnologia de aspiração ciclónica 
sem filtro SpinTech™ garante  
uma potência de aspiração máxima  
até ao fim da limpeza.

UM ROBÔ TODO  
O TERRENO
O sistema de tração adaptável 
HexaDrive™ sobe facilmente as paredes 
e deixa-as eficazmente limpas com 
a ajuda de seis escovas robustas de 
velocidade variável que aderem a 
todos os tipos de superfície.

Modelo topo de gama da AquaVac® 6 Series e produto  
estrela da nossa linha exclusiva ,   
o  AquaVac® 650 inclui importantes funcionalidades 
suplementares:

•  Aplicação Wi-Fi para iPhone®, iPad® e aparelhos Android
•  Função Spot Clean, utilizável à distância,  

para uma limpeza direcionada simples e rápida
• Opções avançadas de sinalização luminosa

Para ver o AquaVac® 650 em ação,  
visite o nosso site hayward.eu

TECNOLOGIAS INÉDITAS:

• HEXADRIVE™• SPINTECH™ • TOUCHFREE™ 

Com a tecnologia sem filtro SpinTech™, a potência  
de aspiração mantém-se sempre no máximo

UM COLETOR DE DETRITOS  
INOVADOR
Para despejar o coletor de detritos  
TouchFree™, basta carregar no botão  
de abertura rápida. Não tem filtro  
nem saco para limpar. E sobretudo,  
não precisa de sujar as mãos!

COMANDE O  
AQUAVAC® 650 COM  
O SEU SMARTPHONE

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

• Carrinho de transporte

• Unidade de alimentação leve  
e fácil de utilizar

A SOLUÇÃO 
INTELIGENTE 
PARA UMA 
LIMPEZA 
IMPECÁVEL.

AquaVac® 6 Series

Despeja-se e lava-se 
com um simples gesto

ANOS DE
GARANTIA2 ANO se adquirido a um 

parceiro “Totally Hayward”1+

AquaVac® 600 Referência: RCH601CEY Carrinho incluído

AquaVac® 650 Referência: RCH651CEY Carrinho incluído + Comando à distância


