
Wyjątkowe przeżycie

Exceptional Experience



Wybierz najwydajniejszy odkurzacz

Choose the highest performing robot 
Przejście na wyższy poziom jakości z 
odkurzaczem z najwyższej półki.

Porzuć inne odkurzacze dla Dolphin'a S 300i 
i ciesz się jego zaletami:

Dophin S 300i jest najlepszym rozwiązaniem 
w zakresie dokładnego czyszczenia 
basenu w każdych warunkach. 
Zapewnia najlepszy sposób nawigacji,
inteligentnie  dostosowuje się do kształtu
basenu i przeszkód, osiagając maksymalną 
wydajność i efektywność.

Advance to a new pool cleaning 
experience with this top-of-the-line robot.

Leave it all to Dolphin S 300i and enjoy its 
advantages:

Dophin S 300i is the smart solution for 
thoroughly cleaning any pool, in any 
conditions. It learns the best way to 
navigate, intelligently adapting to the pool 
shape and obstacles for maximum 
performance and efficiency.

Łatwa i prosta obsługa:
�Górny dostęp do systemu filtracji -  szybki i 
czysty sposób usuwania i czyszczenia
�Lekki i łatwy w obsłudze
�Szybkie odprowadzenie wody bez 
zanieczyszczeń
�Łatwa i przyjazna aplikacja na smartphony - 

TM MyDolphin dla pełnej wygody i kontroli

Krystalicznie czyste efekty czyszczenia:
�Wielowarstwowa filtracja i wychwytywanie 
drobnego i ultra-drobnego brudu
�Aktywne szczotkowanie i ścieranie glonów i 
bakterii
�Pełne czyszczenie każdej powierzchni basenu, 
dzięki systemowi mobilności PowerStream

Effortless operation:
�Top-access filtration system - with quick, no-
mess emptying and washing
�Lightweight, easy handling
�Fast, debris-free water release

TM 
�User-friendly smartphone MyDolphin
for convenience and control

app 

Crystal-clear cleaning results:
�Multi-layer filtration with fine and ultra-fine 
dirt capture
�Active brushing action scrubs away algae 
and bacteria
�Complete coverage of all pools surfaces - 
with PowerStream mobility system

Spokój na lata:
�Udowodniona niezawodność - stworzony
przez Maytronics, lidera w automatycznych 
odkurzaczach czyszczących
�Zaprojektowany przy użyciu najbezpieczniejszych 
elementów elektrycznych w przemyśle
�Szybki serwis i naprawa

Piece of mind:
�Proven reliability - made by Maytronics, the 
leader in robotic pool cleaners
�Designed with the safest electrical 
components in the industry
�Rapid service and repair



Dolphin S 300i
Zyskaj bezkompromisowy rezultat czyszczenia basenu, podziwiając wyjątkową łatwość
i swobodę z jaką zrobi to Twój nowy odkurzacz. Kontroluj Dolphin'a S 300i przez multifunkcyjny
zasilacz lub poprzez aplikację MyDolphin na Twój smartphone lub tablet.
Migająca dioda LED oznacza aktywny tryb pracy. 

Gain uncompromising pool cleaning results, while enjoying exceptional ease and freedom.
Control your Dolphin S 300i through the multi-function power supply or use the MyDolphin app
on your smartphone or tablet. The blinking LED indicates the active mode.

Wielowarstwowy filtr
bardzo wydajna filtracja

Multi-Layer Filter
highly efficient clogg-free filtration

Aktywne szczotkowanie -
efektywne szorowanie i czyszczenie

Active brushing -
effective scrubbing and cleaning

Wielofunkcyjny, oszczędzający energię zasilacz
z programami czyszczącymi i opóźnieniem pracy

Multi-Function Energy-Saver Power Supply
with cleaning programs and delay operation

TM Aplikacja MyDolphin dla wygodnego
ustawiania programu i kontroli pracy,

z opcją nawigacji ręcznej

TM MyDolphin
program set-up and operation control,

with manual navigation option

app Control for convenient cleaning

System mobilności PowerStream
ulepszona nawigacja i pełne czyszczenie basenu

PowerStream Mobility System
enhanced navigation and pool coverage

Szybka naprawa -
prosty w naprawie

Fast Fix -
easy repair

S 300i 
Długość basenu

Pool length

Do 12 m

Czas pracy

Cycle time

Filtracja

Filtration

Szczotkowanie

Brushing

PowerStream
Mobility System

Długość kabla

Cable length
18 m

Waga

Weight
7.5 kg

Wózek

Caddy

Up to 12 m

1.5 / 2 / 2.5 godziny

1.5 / 2 / 2.5 hours 

Wielowarstwowy filtr, jednocześnie oddziela i filtruje trudny,
drobny i ultra-drobny brud - wysoka wydajność, brak ryzyka 
zatkania filtra. Osobne zatrzaski dla łatwiejszego czyszczenia

Multi-layer filter, simultaneously separates and filters rough, fine
and ultra-fine dirt - for highly efficient, clog-free filtration.
Snaps apart for easiest cleaning

Aktywna szczotka dla efektywnego szorowania i czyszczenia

Active brush for effective scrubbing and cleaning

System mobilności
PowerStream

Ulepszona nawigacja na dno, ściany i linię wody.
Stała przyczepność na każdej powierzchni i w każdych warunkach

Enhanced navigation on floor, walls and waterline.
Constant grip on all pool surfaces in any pool conditions

Aplikacja
TMMyDolphin

TM MyDolphin
control

App

TM 
Aplikacja MyDolphin dla ustawienia programu czyszczącego 
i kontroli - tygodniowy zegar, selektor cyklu, ręczna nawigacja
i zapisy

TM 
MyDolphin app for cleaning programs setup and control -
weekly timer, cycle selector, operation delay, manual
navigation and registration

Gwarancja

Warranty

Dla łatwego przenoszenia i przechowywania

For easy portability and storage

24 miesiące

24 months


