SwimCross -trainingssystemen I X2000
™

Neem nooit genoegen met minder.
Trainen, spelen en ontspannen, met de SwimCross™X2000 -trainingssystemen kan het allemaal in het comfort van uw
eigen tuin. Zwemmen, wateroefeningen, tijd met het gezin en ontspanning met warmwatertherapie, het is allemaal
mogelijk en dat met de juiste temperatuur op het juiste moment.
De dubbele temperatuur van de X2000 zorgt ervoor dat dit systeem de grootste zwem- en trainingszone heeft van alle
Endless Pools®-fitness-systemen met daarenboven een afzonderlijke spa met zitplaatsen voor vier personen en
onafhankelijke temperatuurbediening. De vijf luchtvrije zwemjets bieden een uitstekende weerstand voor het zwemmen
en trainen, terwijl de voorgevormde spa-zitplaatsen met hydromassage-jets na de training de vermoeide spieren
verwennen. Met de X2000 zijn de mogelijkheden voor wellness bij u thuis oneindig.

Van de makers van

We l l ne s s zo n d e r g r e nze n.™

X2000

SwimCross trainingssystemen

Van de makers van

™

610 L X 226 B X 147 H cm
Zwemgedeelte: 457 L X 226 B X 147 H cm Spa-gedeelte: 152 L X 226 B X 147 H cm
Waterinhoud
8.895 liter (Zwemgedeelte: 7.570 liter / Spa-gedeelte: 1.325 liter)
Gewicht
1.570 kg (leeg) / 11.255 kg (gevuld*)
Kleuropties voor de kuip
Alpine White of Ice Grey
Kleuropties voor de omkasting Dark Mocha of Grey Oak
Zwemtechnologie
5 zwemjets – Max. 1.325 liter per minuut
Zwemjetpompen
2,5 PK XP3 nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen – (1) Eén snelheid &
(1) dubbele snelheid
Substructuur
Frame van 2 mm uit gegalvaniseerd staal
Bodemplaat
Thermoplastische ABS-bodemplaat
Energiezuinigheid
Gecertificeerd volgens de APSP 14 Nationale norm en de California Energy Commission
(CEC) in overeenstemming met de Californische wetgeving
Muziekoptie
8 luidsprekers + subwoofer, met Bluetooth®
Opties voor de afdekking &
Watkins®-vouwafdekkingen & -afdekkingshefsystemen (UpRite™/Pro Lift™ IV)
het afdekkingshefsysteem
VacuSeal™-afdekkingssysteem
Bijkomende opties
CoolZone™-koelsysteem, vloerspiegel, Gecko™ In.Touch WiFi en Mobile App, roeikit,
zwemelastiek

Kuipkleuren

Afmetingen

Ice Grey

Alpine White

Omkastingkleuren

Grey Oak

Zitplaatsen
Hydrotherapy-jets – 34
Hydromassage-jetpomp
Controlesysteem**
Waterornament
Waterbehandelingssysteem
Circulatiepomp
Effectieve filtratiezone
Verlichtingssysteem
Verwarming
Isolatie
Handgrepen

Zwemgedeelte
Zitbank

Spa-gedeelte
4 hydrotherapie-zitplaatsen +
afkoelingszitplaats
Niet van toepassing
2 grote jets, 2 roterende jets, 4 richtbare
jets, 26 mini-jets
Niet van toepassing
2 - 2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK
aanloopvermogen – Eén snelheid
LCD-controlepaneel; 230v/48amp, 50Hz
LCD-controlepaneel
2 verlichte watervallen
1 verlichte waterval
UVC- + CD-ozon
CD-ozon
Circulatiepomp met sterke stroomsnelheid Filtratiepomp
18 m2
5 m2
14 veelkleurige LED-verlichtingspunten & 12 veelkleurige LED-verlichtingspunten
centrale lamp van 13 cm
3000w
3000w
Tri-Thermic™-barrièresysteem
Volledige schuimisolatie
3 roestvrijstalen handgrepen
Niet van toepassing

Dark Mocha

*Inclusief water en
10 volwassenen van
elk 80 kg
**Andere elektrische
configuraties mogelijk
Alle rechten
voorbehouden.
Specificaties, kleuren
en oppervlakmateriaal
onderworpen aan
wijziging zonder
kennisgeving.
©2018 Watkins Wellness®

