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Você escolhe e o TriVacTM 700 limpa

Basta rodar um simples botão 
para escolher o modo de limpeza: 
skimming ou fundo.

Modo de fundo 

A tecnologia AquaDrive permite 
uma cobertura ótima minimizando 
ao mesmo tempo o desgaste do 
revestimento da piscina. 

Frequência única de marcha-atrás

Sob a ação dos jatos que exercem 
pressão para a frente, o robô recua 
e roda continuamente. A água sai 
sob pressão por um jato situado na 
parte da frente do robô para que este 
possa mudar de direção e continuar 
o seu ciclo de limpeza.

Modo “skimming”

Modo de fundo

Uma limpeza espantosa a todos os 
níveis!

 J  Equipado com a tecnologia AquaDrive, o TriVacTM700 
limpa tão bem o fundo como a superfície

 J  Aspira todos os tipos de detritos graças aos seus 3 jatos 
venturi

 J   Marcha-atrás: o TriVacTM 700 dispõe de uma função de 
marcha-atrás que lhe permite dar meia-volta, evitando 
assim qualquer risco de bloqueamento

 J  Tomada de aspiração grande que evita o risco de 
entupimento do robô

 J  Saco de detritos extragrande com flutuador incorporado: 
o robô pode transportar mais detritos sem ser travado 
nem afundado pelo peso

 J Opção de modo de limpeza

RO
BÔ

 D
E 

PR
ES

SÃ
O 

TriVacTM 700

NEW

TRIVACTM 700

Tipo de 
superfície 

Tamanho máx. 
da piscina

Capacidade 
do saco de 

detritos
Frequência da 
marcha-atrás

Tempo médio 
de 

marcha-atrás
Ref*.

todos os revesti-
mentos

5 * 10 m 5,6 l 60 - 75  segundos 5 - 10 segundos TVP700C  

*É necessário um compressor para utilizar o TriVacTM 700 

O TriVacTM 700 funciona com o 
nosso compressor Hayward Booster 
Pump SP6050
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