ELEKTRISCHE
ZWEMBADROBOT
Licht, krachtig en personaliseerbaar

COSMY THE BOT,
ULTRASCHOON
IN STIJL
Met Cosmy betreedt u een nieuwe wereld
waar efficiëntie rijmt met stijl en elegantie,
waar formaat plaats maakt voor finesse en
intelligentie.

Gevoelig en
intuïtief

Fijn en
elegant

Praktisch en
goed doordacht

Cosmy the Bot 200 is intuïtief en
prettig in gebruik.
Een lichte druk op de knop volstaat
om Cosmy aan het werk te zetten.
Ergonomisch en intelligent, daar
houden we van.

Cosmy the Bot 200 is zeer klein,
maar met zijn ultramoderne
ontwerp reinigt deze robot sneller
en efficiënter, terwijl hij minder
energie verbruikt.
Cosmy the Bot: heel schattig, maar
toch zeer performant!

Cosmy is eenvoudig, schoon en
comfortabel in gebruik.
Een controlelampje waarschuwt u
wanneer het filter vol is en moet
worden gereinigd. Een druk op de
knop volstaat om het filter van bovenaf
los te koppelen. Reinigen is in een
mum van tijd geklaard, zonder uw
handen vuil te hoeven maken. Goed
gezien, Cosmy!
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Dubbele
filtratie

Vederlicht!

Cosmy the Bot 200 is uitgerust met
met twee in elkaar grijpende filters.
Deze dubbele filtratie vangt de
kleinste deeltjes op en zorgt ervoor
dat uw water altijd kristalhelder is.
Cosmy is twee keer zo goed! !

Cosmy the Bot 200 is twee keer zo
licht als de meeste conventionele
robots. Dankzij het systeem voor
een snelle waterafvoer is deze robot
heel gemakkelijk uit het zwembad te
verwijderen. Ideaal voor uw rug.

Wendbaar op alle
oppervlakken
Bodem, wanden, waterlijn, ...
met zijn geïntegreerde technologie
komt Cosmy overal, op de steilste
hellingen, op alle bekledingssoorten.
Cosmy manoeuvreert met
gemak en past zich perfect
aan alle configuraties aan. Zijn
geoptimaliseerde beweging
garandeert een complete reiniging,
ongeacht de vorm van het zwembad.
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UITING VAN
UW STIJL
Cosmy is volledig personaliseerbaar. De motorkap en de
flanken kunnen in een handomdraai worden aangepast
in acht kleuren naar keuze.
U kunt uw robot geheel vrij afstemmen op de kleuren van
uw zwembad, parasols en ligstoelen.
Wilt u liever een kleur die past bij uw badpak of liner?
Dat kan ook!
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EEN REVOLUTIE?

JAZEKER, EN IN
SCHOONHEID BOVENDIEN!
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HOUD U VAN
VERANDERING?
COSMY OOK!
Blauw? Roze? Groen? Paars? Dankzij Cosmy behoren
dilemma’s bij het kiezen van een kleur tot de verleden
tijd. Er zijn acht kleuren om uit te kiezen en u kunt
ze veranderen wanneer u maar wilt, naargelang uw
wensen of uw nieuwe decoratiematerialen.
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VRIJHEID OM TE VERANDEREN
VRIJHEID OM TE CREËREN!
Vastklikken – losklikken – opnieuw vastklikken!

LAGOON

LAVENDER

COBALT

FLAMINGO

APPLE

RED CHERRY

LEMON

ABRICOT
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AANDRIJVING

MOTOR

TECHNOLOGIE
GECONCENTREERD IN
MINDER DAN 6 KG
PLANETAIRE TANDWIELTECHNOLOGIE
Cosmy-robots zijn uitgerust met tweetraps planetaire tandwieltechnologie, een aandrijfsysteem dat meer
efficiëntie en precisie biedt; in combinatie met twee motoren en een krachtige pomp is Cosmy een van de
meest betrouwbare robots op de markt.
Dit systeem is de ideale oplossing voor een snellere en optimale beweging, een ongeëvenaarde
reinigingskwaliteit en een unieke robuustheid.

ENERGIEBESPARING
De Cosmy-robots zijn voorzien van een rationele en snelle bewegingsmodus en een krachtige afzuiging,
meteen de reden waarom ze zo snel werken. De cycli zijn kort, verbruiken minder energie en staan garant
voor een perfect resultaat.
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AFMETINGEN

KENMERKEN
Gewicht
5,75 kg
Stroomvoorziening
< 29 Volt, Mars + APP
Verbruik
< 150 Watt

39,5 cm

APPARATUUR
Filtertype
Dubbellaagse filtratie

36,5 cm

Toegang tot het filter
Vanaf de bovenkant van de robot
Indicator bij een vol filter
Borsteltype
PVC-borstels

REINIGING
Afmetingen van het zwembad
Tot 12 M

20 cm

Vorm van het zwembad
Alle vormen en afwerkingen
36,5 cm

Reinigingstype
Bodem, wanden en waterlijn
Cyclustijd
1u30, 2u00 of 2u30
Afstandsbediening
Smartphoneapp
Navigatietechnologie
Slimme navigatie

20 cm

Gyroscoop
Detectie toegang plage

39,5 cm

GARANTIE
2 jaar
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LENGTE

16 M
VLOTTERKABEL

Aangesloten
Cosmy integreert een Bluetoothmodule; met behulp van de BWT Best
Water Home-app die gratis verkrijgbaar
is in de AppStore of PlayStore, kunt
u uw robot met uw vingertoppen
bedienen. Ideaal voor het verwijderen
van plaatselijke aangroei. Op die

REINIGINGS-

1u30
2u00
2u30
CYCLUS

manier kunt u Cosmy gemakkelijk
aansturen om de kleine restjes op
te zuigen die in het zwembad zijn
terechtgekomen door de wind.
Uw zwembad is bovendien in een
oogwenk schoon. Dank je, Cosmy!

COSMY
THE BOT

Garantie
2 jaar
200

Powered by BWT
Cosmy the Bot 200 wordt
vervaardigd door Aquatron, een
dochteronderneming van de
internationale BWT-groep, een
onmisbare referentie in de wereld
van zwembaden en gezond en
kristalhelder water.e.
VEDER-

LICHT

BWT heeft 40 jaar expertise
ten dienste van water en
heldere zwembaden.
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Betrouwbaar en efficiënt, design, stijlvol en kleurrijk, licht, praktisch met connectiviteit, ...
Cosmy heeft het allemaal, zelfs de prijs zit mee! Van een prachtige revolutie gesproken!

GA VOOR COSMY EN VERANDER UW LEVEN!

Dit is een niet-contractueel document. De specificaties zijn louter illustratief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Het is verboden de inhoud van dit document te reproduceren. Niet op de openbare weg werpen. Realisatie: BWT-groep (10/2021a)

COSMY,
DE MOOISTE VAN
ALLE REVOLUTIES!

