
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medencehéj színe:   gyöngyház fehér 
 

Külsı borítás színe:                                
 

    natural wood fa          antracitszürke fa      szintetikus szürke 
 
Külsı borítás nélkül, beépíthetı verzióban (tartókerettel) is rendelhetı! 

Thermótetı színe:                   szürke 

Ülıpozíciók száma 6 felnıtt 
Méret 226x226x96 cm 
Vízmennyiség 1798 liter 
Súly / üresen  417 kg 
Whirlpool szivattyúk 2 x 2,5 HP 
  1+1 egy- és kétfokozatúak 
Hidromasszázs fúvókák száma 
összesen 47 
1. lépés – masszázs fúvókák 18 célzó, 2 pulzáló célzó 

2a lépés – masszázs fúvókák 
2 véletlenszerően pulzáló, 

2 forgó, 2 célzó 
3a lépés – masszázs fúvókák 6 célzó, 2 forgó 
4b lépés – masszázs fúvókák 8 célzó 
További lépések –  
masszázs fúvókák 2 dumpla komfort, 1 komfort 
Whirlpool/víz+levegı fúvókák 2 
Airpool/levegı fúvókák 10 
Vízesés � 
Elterelı szelepek száma 3 
Elektromos panel/vezérlı � 
Kiegészítı panel/vezérlı � 
Ózongenerátor � 
Főtés 3 kW 
Világítás / színterápia Belsı/külsı színterápia 
Elektromos adatok 230 V, 50Hz 16A+25A 
Extrák (opció) Bluetooth Audió szett 
 Ezüstion patron 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medencehéj színe:   gyöngyház fehér 
 

Külsı borítás színe:                                
 

    natural wood fa          antracitszürke fa      szintetikus szürke 
 
Külsı borítás nélkül, beépíthetı verzióban (tartókerettel) is rendelhetı! 
 

Thermótetı színe:                   szürke 

Ülıpozíciók száma 6 felnıtt 
Méret 213x213x91 cm 
Vízmennyiség 1211 liter 
Súly / üresen  322 kg 
Whirlpool szivattyúk 2 X  2,5 HP 
  1+1 egy- és kétfokozatúak 
Hidromasszázs fúvókák száma 
összesen 45 

1. lépés – masszázs fúvókák 
2 véletlenszerően pulzáló, 

2 forgó, 2 célzó 
2a lépés – masszázs fúvókák 18 célzó 
3a lépés – masszázs fúvókák 6 célzó, 2 forgó 
4b lépés – masszázs fúvókák 8 célzó 
További lépések –  
masszázs fúvókák 2 dumpla komfort, 1 komfort 
Whirlpool/víz+levegı fúvókák 2 
Airpool/levegı fúvókák 10 
Vízesés � 
Elterelı szelepek száma 3 
Elektromos panel/vezérlı � 
Kiegészítı panel/vezérlı � 
Ózongenerátor � 
Főtés 3 kW 
Világítás / színterápia Belsı/külsı színterápia 
Elektromos adatok 230 V, 50Hz 16A+25A 
Extrák (opció) Bluetooth Audió szett 
 Ezüstion patron 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medencehéj színe:   gyöngyház fehér 
 

Külsı borítás színe:                                
 

    natural wood fa          antracitszürke fa      szintetikus szürke 
 
Külsı borítás nélkül, beépíthetı verzióban (tartókerettel) is rendelhetı! 
 

Thermótetı színe:                   szürke 

Ülıpozíciók száma 3 felnıtt 
Méret 213X165X74 cm 
Vízmennyiség 757 liter 
Súly / üresen  277 kg 
Whirlpool szivattyúk 1 X 2,0 HP 
  1 egyfokozatú 
Hidromasszázs fúvókák száma 
összesen 27 
1. lépés – masszázs fúvókák 3 forgó, 2 célzó 
2a lépés – masszázs fúvókák 8 célzó, 2 pulzáló célzó 
3a lépés – masszázs fúvókák 4 célzó, 2 forgó 
4b lépés – masszázs fúvókák 6 forgó 
További lépések –  
masszázs fúvókák -- 
Whirlpool/víz+levegı fúvókák -- 
Airpool/levegı fúvókák -- 
Vízesés -- 
Elterelı szelepek száma 1 
Elektromos panel/vezérlı � 
Kiegészítı panel/vezérlı -- 
Ózongenerátor � 
Főtés 3 kW 
Világítás / színterápia Belsı színterápia 
Elektromos adatok 230 V, 50Hz 16A (32A**) 

** változtatható 
Extrák (opció) Bluetooth Audió szett 
 Ezüstion patron 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medencehéj színe:   gyöngyház fehér 
 

Külsı borítás színe:                                
 

    natural wood fa          antracitszürke fa      gyöngyház fehér- 
     szürke betétes akril 

 
Külsı borítás nélkül, beépíthetı verzióban (tartókerettel) is rendelhetı! 
 

Thermótetı színe:                   szürke 

Ülıpozíciók száma 4 felnıtt 
Méret 195X195X90 cm 
Vízmennyiség 620 liter 
Súly / üresen  270 kg 
Whirlpool szivattyúk 1 X 2,0 HP 
  1 dupla fokozatú 
Hidromasszázs fúvókák száma 
összesen 20 
1. lépés – masszázs fúvókák 2 forgó-pulzáló, 3 célzó 
2a lépés – masszázs fúvókák 3 forgó-pulzáló, 2 célzó 

3a lépés – masszázs fúvókák 
1 forgó-pulzáló, 4 páros 

forgó-pulzáló 

4b lépés – masszázs fúvókák 
3 célzó, 2 páros forgó-

pulzáló 
További lépések –  
masszázs fúvókák -- 
Whirlpool/víz+levegı fúvókák -- 
Airpool/levegı fúvókák -- 
Vízesés � 
Elterelı szelepek száma 1 
Elektromos panel/vezérlı � 
Kiegészítı panel/vezérlı -- 
Ózongenerátor  � 
Főtés 2 kW 
Világítás / színterápia Belsı színterápia 
Elektromos adatok 230 V, 50Hz 16A  
Extrák (opció) Bluetooth Audió szett 
 Homokszőrı 


