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Derinlemesine temizlik sayesinde
daha sağlıklı bir yaşam için...

Delphin Temizlik
Robotu
Delphin dünyadaki tek filtresiz temizlik robotudur. Bu nedenle
asla hiçbir yerinde bakteri üremesine izin vermez. Patentli
sistemi sayesinde tüm tozları suya verir ve oradan çıkmasına
asla izin vermez. Bu özel sistem sayesinde astronomik
rakamlara filtre almaktan kurtulmanızın yanında süper performans sağlarsınız. İçindeki motor 3 türbünlü mühendislik
harikası bir jet motorudur hiç durmadan yıllarca çalışabilir
ortalama ömrü 40 yıl kadardır. Jet motoru dumanı ve birçok
havadaki gazı suyla yıkamaktadır. Bazı filtreli temizlik robotu
satıcıları suyun dumanı tutamadığını idea edip nargile örneği
vermektedirler oysaki hiçbir nargile jet motoru ile çalışmaz.
Delphinin gövdesi plastik değildir uçak ve helikopter camında
kullanılan polikarbondan yapılmıştır. Kapalı motor teknolojisi
sayesinde motora nem gelmez bu çok yeni bir teknolojidir.
Delphin çok yüksek teknolojiyle yapılmıştır Astım, alerji hastalarının ve titiz ev hanımlarının tercihi ve Avrupa da en çok doktorların en çok tavsiye ettiği makinedir.
3 Yıl Full, 10 Yıl motor garantisi bulunmaktadır.

Suyun Gücü
Delphin içindeki jet motoru sayesinde inanılmaz bir hava akımı
yaratarak tüm tozu ve kiri suya hapseder.
Dışarıya verdiği hava ise yağmur sonrası oluşan temiz hava ferahlığından başka birşey değildir.

Derinlemesine Temizlik
Tozu suya hapsetme özelliği ile eviniz eskisine oranla çok daha
temiz olur ve eviniz bu temizliği uzun bir süre korur.

Kolay Kullanım
Ergonomik dizaynı ile sıradışı bir temizlik tecrübesi yaşayacaksınız.
Cihazı sadece açmanız yeterli olacaktır, geri kalan kontroller tutma
başlığı sayesinde otomatik olarak yapılır. Eğilmek zorunda kalmazsınız...

Doğru Aksesuar
Aksesuar çeşitliliği sayesinde her işe uygun ürünle temiz yapmanız
artık çok daha kolay.

Delphin Dövücu Fırça
4 dövücüsü, 4 fırçası bulunan ve halıyı dakikada 1200 devir ile
döven bu aparat sayesinde, halının tüyünü 3 cm’e kadar aralayarak gerçek temizliğe ulaşırsınız...

Baş Döndürücü Kokular
Delphin’le evinizin havasını yıkayıp temizlerken içine ekleyeceğiniz
özel anti allerjik Delphin laboratuvarlarında üretilmiş kokularla evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Balık ve yemek kokularını bile çok
kısa zamanda yok eden bu özellik aynı zamanda kimyasal içermeyen %100 doğal kokularla sağlanmaktadır.

