
Highlife® Collection



Hot Spring® -ulkoporeallas on henkilökohtainen pakopaikkasi arjelta. Se on 

inspiraation lähde, josta voit ammentaa milloin tahansa – se auttaa sinua olemaan 

paras mahdollinen itsesi. Varaa joka päivä aikaa siihen, että voit keskittyä hetkeen, 

virkistäytyä ja saada kosketuksen sinulle tärkeisiin asioihin.

Parempi minä

Lämmin vesi, veden kelluttava vaikutus ja hierovat vesihierontasuuttimet voivat 

tuoda ennenkokemattoman hyvän olon tunteen. Ulkoporeallas on sinulle erityinen 

paikka, jossa arjen haasteet jäävät tauolle. Aamulla se valmistaa tulevaan päivään, 

ja illalla se auttaa rentoutumaan ja parempaan uneen. Ulkoporealtaassa löydät 

parhaan version itsestäsi. 

Parempia ihmissuhteita

Ulkoporealtaassa vietetty aika muiden kanssa syventää ihmissuhteita ja 

keskusteluista tulee mielekkäämpiä. Siellä on helppo avautua ja vaalia 

ihmissuhteita. Hyödyt jatkuvat myös altaasta noustua, ja elämä täyttyy hetkistä, 

jotka vahvistavat tärkeimpiä ihmissuhteitasi. 

Parempi maailma

Hot Spring -ulkoporealtaassa elämän kiihkeä rytmi hidastuu, ja saat nauttia 

luonnosta, mikä toisinaan pääsee unohtumaan arjen kiireiden keskellä. Ihaile 

yötöntä yötä, elokuun kuutamoa, syksyn ruskaa tai tähtikirkasta talvitaivasta 

revontulineen. Ulkona Hot Spring -ulkoporealtaan lämpimän veden syleilyssä 

vietetty aika muuttaa suhtautumistasi ympäröivään maailmaan. Tunnet yhteyttä 

tärkeiden asioiden kanssa ja huomaat jälleen, miten paljon kaikkea kaunista 

silmiesi edessä on. 

Mikä tekee Hot Spring -ulkoporealtaasta muita paremman?

Hot Spring -ulkoporealtaat ovat ansainneet maineensa alan johtavana 

tuotemerkkinä yli neljänkymmenen vuoden ja reilusti yli miljoonan myydyn 

ulkoporealtaan kokemuksella. Uskomme, että tuotteemme tekevät elämästä 

täydemmän. Sen mahdollistaminen on Hot Spring -ulkoporealtaiden ydin. 

Olemme asettaneet tehtäväksemme tarjota sinulle The Absolute Best Hot Tub 

Ownership Experience™ -elämyksen, johon kuuluvat ennennäkemätön kylpy- ja 

hierontakokemus, uudet innovaatiot, jotka tekevät vedenhoidosta vaivatonta, 

ja energiansäästöominaisuudet, jotka pitävät käyttökustannukset kurissa. Hot 

Spring -ulkoporealtaassa voit rentoutua ja näet päiväsi, yösi ja itsesi aivan 

uudessa valossa.

Every Day Made Better
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Hyvä olo ulottuvillasi

K u n  h a n k i t  H o t  S p r i n g 

-ulkoporealtaan kotiisi, vesiterapian 

elvyttävä teho on käytössäsi aina 

kun haluat. Ulkoporealtaasta 

voi tulla päivittäisenä rituaalina 

hyvinvointielämäntapasi perusta, joka 

auttaa sinua voimaan paremmin niin 

mielen, kehon kuin tunne-elämänkin 

suhteen. 
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Highlife Collection
Huoleton vedenhoito

F r e s h W a t e r -

suolajärjestelmävalmius, 

parasta ulkoporeallasvettä 

vähemmällä vaivalla

Aria™, jossa on Alpine White -värinen allaskuori ja Bronze-värinen ulkopanelointi

Teet kaiken mahdollisen omaksi ja perheesi parhaaksi. Sen vuoksi Highlife Collection 

-ulkoporealtaat on suunniteltu niin, että kehittynyt valmistustekniikka, upea ulkonäkö 

ja ylelliset varusteet takaavat sinulle nautinnollisen käytön.

Muotoilun huippua

Laadukas muotoilu korostaa kokemusta. Kukin Highlife® 

Collection -malli edustaa yli 40 vuoden muotoilu- ja 

teknologiakehityskokemusta, jossa yhdistyvät kauneus, 

muoto ja toiminto tavalla, jonka tarjoaa vain Hot Spring®. 

Kehityksen kärjessä

Pyrimme aina tarjoamaan sinulle The Absolute Best Hot Tub 

Ownership Experience™ -kokemuksen. Hot Spring on vienyt 

alaa eteenpäin vuosikymmenten ajan innovaatioillaan, ja sillä 

on lukuisia patentteja ja tuoteominaisuuksia, joiden kaikkien 

tarkoituksena on tuottaa erinomainen ulkoporeallaskokemus.

Highlife Collection -ulkoporealtaissa on valmius valinnaiselle 

FreshWater®-suolajärjestelmälle. Järjestelmä on mullistava 

keksintö, jonka ansiosta vedenhoidosta ei tarvitse enää 

murehtia. Yhdistettynä 100-prosenttiseen suodatukseen ja 

Tri-X™-suodattimiin, jotka ovat vakiovarusteina joka mallissa, 

käytössäsi on paras mahdollinen ulkoporeallasvesi.

Muita merkittäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi Moto-

Massage™ DX -vesihierontasuuttimet, Energy Smart™-

järjestelmä No-Fault™-lämmittimellä, monikerroksinen 

vaahtoeriste, langaton kosketusnäytöllinen kauko-ohjain 

ja kestävä, helppohoitoinen ulkoverhoilu kuutena eri 

pintavaihtoehtona. 

Nämä ja muut ominaisuudet selitetään tarkemmin seuraavilla 

sivuilla. Kun olet perehtynyt Hot Spring-ulkoporealtaiden 

erinomaisiin ominaisuuksiin, voit siirtyä mukavaan tehtävään 

valitsemaan sinulle sopivimman yhdeksästä eri koko-, 

istuin- ja värimallista. Highlife Collection edustaa maailman 

myydyimmän ulkoporeallastuotemerkin parhaimmistoa.
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100-prosenttinen vedensuodatus

100-prosenttinen suodatusjärjestelmä 

ja kestävät Tri-X-suodattimet pitävät 

veden kristallinkirkkaana

Ainutlaatuinen hieronta

Ainutlaatuiset liikkuvat Moto-

Massage DX -vesihierontasuuttimet 

tuottavat kaksi voimakasta virtausta, 

jotka kulkevat ylös ja alas pitkin 

selkää

Helppokäyttöinen

Ulkoporealtaan toimintoja 

ohjataan langattomalla kauko-

ohjaimella altaasta ja mistä 

tahansa enimmillään 9 metrin 

säteellä

Rakennettu vuosien käyttöä 

varten

Polymeeritukirakenne ja -jalusta 

ovat vankkoja ja kestäviä

Erittäin energiatehokas

Va a h to e r i s t e  j a  E n e r g y 

Smart -järjestelmä pitävät 

käyttökustannukset matalina
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Visuaalisesti upea

Grandee™, jossa on Platinum-värinen allaskuori ja Shale-värinen ulkopanelointi

Highlife® Collection nostaa ulkonäön uudelle tasolle väripaletillaan ja muotoilullaan. 

Ulkopaneloinnin ainutlaatuisen muotoilun ja huolellisesti muovattujen allaskuorien 

ansiosta ulkonäkö muistuttaa enemmän huonekalua kuin poreallasta. Kulmien 

vesiputousaihe virtaa allaskuoresta jalustaan yhdistäen eri pinnat. Muotoilun 

yksityiskohdat toimivat hyvin yhdessä tehden altaasta ulkotilan katseita keräävän 

kohokohdan.

Ulkopaneloinnin kuudessa pintavaihtoehdossa on puun, metallin ja kiven 

inspiroimia tekstuureja ja sävyjä. Kun yhdistät niihin sinua miellyttävän vaihtoehdon 

allaskuorten design-väriyhdistelmistä, saat aikaan juuri sinulle sopivan ulkoasun, 

piditpä sitten perinteisestä tai huippumodernista tyylistä. 
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Walnut ja Driftwood

Kaksi puukuvioista vaihtoehtoa hienovaraisine 

puunsyykuvioineen ja luonnollisine värisävyineen 

sopivat hienosti moneen sisustus- ja terassityyliin.

Sandstone ja Shale

Kohokuvioitu tekstuuri ja hienovaraiset väritäplät 

tuovat mieleen kivimateriaalin. Molemmat sopivat 

hienosti yhteen puutarhan rakenteiden, kuten 

polkujen, muurien ja muiden rakennelmien 

kanssa.

Bronze ja Brushed Nickel

Brushed Nickel herää eloon auringonvalon 

heijastuessa sen pintatekstuurista. Bronze-

ulkoverhoilun satiininhimmeä pinta on puutarhan 

kiinnostava katseenvangitsija.

Walnut  

ja  

Driftwood

Bronze  

ja  

Brushed Nickel

Sandstone  

ja  

Shale
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Voittamaton vedenhoito 

Helppo ja intuitiivinen

Vesi puhdistetaan titaanipatruunalla, joka muodostaa 

automaattisesti klooria suolasta. Kloorin tuottotaso 

asetetaan helposti painiketta painamalla.

J ä r j e s t e l m ä ä  k ä y t e t ä ä n  u l k o p o r e a l t a a n 

pääohjauspaneelista. Selkeät viestit näytöllä poistavat 

arvailun tarpeen näyttämällä järjestelmän tilan ja mitä 

säätöjä mahdollisesti tarvitaan.

Luonnolliselta tuntuva, pidempään kestävä vesi.

Kemikaalien käytön vähenemisen ansiosta voit unohtaa 

voimakkaat hajut, ihon kutinan ja silmien ärtymisen. Vesi 

on pehmeämpää ja tuntuu luonnolliselta.

Se myös säästää vettä. Hyvin hoidettuna veden käyttöikä 

pitenee ja ulkoporealtaan täyttöväli voi olla jopa 12 

kuukautta – mikä on jopa kolme kertaa pidempi kuin 

muilla järjestelmillä.*

Ulkoporealtaan omistajana on helppoa

Titaanipatruuna kestää enimmillään neljä kuukautta, 

eikä sitä tarvitse huoltaa. Kun titaanipatruuna pitää 

vaihtaa, vaihto sujuu sekunneissa ilman työkaluja tai 

altaan tyhjennystarvetta. 

FreshWater-suolajärjestelmä muuttaa ulkoporealtaan 

käy t tökokemusta merkit tävästi  pois tamalla 

vedenhoidosta murehtimisen tarpeen. Kun vesi on 

aina lämmin ja käyttövalmis, käytät vähemmän aikaa 

ulkoporealtaan ylläpitoon ja enemmän aikaa sen 

käyttämiseen.

Yksi 3 patruunan pakkaus riittää koko 

vuoden vedenhoitoon.*

Huoltovapaan patruunan vaihto 

sujuu sekunneissa ilman työkaluja.

Aikasi on liian kallista haaskattavaksi ulkoporeallaskemikaalien kanssa puuhasteluun. 

FreshWater®-suolajärjestelmä on mullistava keksintö, joka poistaa arvailut veden hoidosta, 

joten voit käyttää enemmän aikaa ulkoporealtaasta nauttimiseen. 

*Ulkoporealtaan veden käyttöikään vaikuttaa monta tekijää, kuten käyttökuormitus ja vesikemia. Nämä tekijät huomioon ottaen kolme patruunaa 

riittää pitämään veden puhtaana ja kirkkaana jopa koko vuoden ajan. 
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Suolajärjestelmä
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Vanguard™, jossa on Alpine White -värinen allaskuori ja 
Brushed Nickel -värinen ulkopanelointi
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K i r k a s , p u h d a s  v e s i  o n  o l e n n a i s t a  h y v ä l l e 

ulkoporeallaskokemukselle. Jokaisessa Highlife Collection 

-ulkoporealtaassa on käytössä paras vedenhoitoteknologiamme, 

ja niissä on valmius FreshWater™-suolajärjestelmän käyttöön 

varmistamaan, että vedenlaatu on paras mahdollinen. 

100-prosenttinen suodatus

Kaikki vesi Highlife® Collection -ulkoporealtaassasi on suodatettua joka 

hetki. Muissa ulkoporealtaissa vesi kulkee suodattimen ohi silloin, kun 

vesihierontapumppu on käynnissä – juuri silloin kun suodatettua vettä eniten 

tarvittaisiin. Ulkoporealtaan koosta riippuen kussakin mallissa on jopa viisi 

suodatinta, joiden läpi vesi kulkee myös vesihierontasuuttimien ollessa pois päältä.

Tri-X™-suodattimet

Uudelleenkäytettävissä suodattimissa käytetään erityistä kolmiulotteista 

teknologiaa, jonka ansiosta ne suodattavat merkittävästi suuremman tilavuuden 

vettä kuin tavalliset paperisuodattimet. Ne ovat tärkeä osa 

100-prosenttista suodatusjärjestelmäämme. Rakenteensa 

ansiosta niiden tehokas suodatuspinta-ala on 

suurempi kuin samankokoisen paperisuodattimen, 

eikä niitä tarvitse puhdistaa yhtä usein. Kun 

haluat puhdistaa suodattimet, se käy kätevästi 

astianpesukoneessa. 

Paras mahdollinen ulkoporealtaan vesi
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Patentoimme ensimmäisen liikkuvan vesiterapiasuuttimen yli 

30 vuotta sitten. Moto-Massage® DX -vesihierontasuutin on yhä 

vertaansa vailla. Vain Highlife® Collection -sarjassa käytetty 

vesihierontasuutin, jonka kaksi voimakasta vesivirtausta 

liikkuvat pyyhkäisten selkää koko sen pituudelta lievittäen 

jännityksen ja säryt. 

Neljä Precision™-vesihierontasuutinta, jotka sijaitsevat 

jokaisen Moto-Massage DX -vesihierontasuuttimen 

yläpuolella, hierovat niskaa ja hartioita. Vesihierontasuuttimet 

toimivat yhdessä tuottaen vesiterapiakokemuksen, joka on 

vertaansa vailla. 

Parasta hierontaa selälle 
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Hieronta, joka pelastaa päiväsi 

Kussakin ulkoporealtaassa on jopa seitsemän erilaista vesihierontasuutintyyppiä 

ja vähintään yksi Moto-Massage DX -vesihierontasuutin. Mutta Hot Spring® 

-ulkoporealtaista tekee ainutlaatuisen yli 40 vuoden kokemuksemme vesiterapiasta. 

Tuloksena on ainutlaatuinen vesihierontakokemus, jossa juuri oikea paine ja 

hieronta kohdistetaan eri lihasryhmiin.

Yksilöllinen hallinta

Highlife Collec tion -ulkoporealtaan jokaisen 

vesihierontaistuimen hieronta voidaan säätää 

yksilöllisesti. Kun kierrät vesihierontasuuttimen 

suulaketta, ComfortControl™-järjestelmä säätää 

ilman ja veden sekoitussuhdetta juuri sopivaksi 

vaikkapa tehokkaaseen hierontaan tai keveään 

kosketukseen. SmartJet™-järjestelmällä voit kohdistaa 

virtauksen vain tiettyihin vesihierontasuutinryhmiin tai kaikkiin suuttimiin 

samanaikaisesti. 

Ergonomia, joka sopii sinulle

Miellyttävään hierontaan tarvitaan mukavat istuimet. Ergonomisesti muotoillut 

allaskuoret on suunniteltu kehon luonnollisten muotojen mukaisiksi, ja ne ohjaavat 

sinut asentoon, joka lievittää painetta ja stressiä. Miellyttävä asento, tilava jalkatila 

ja integroidut tyynyt rentouttavat mukavasti.
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Envoy™, jossa on Alpine White -värinen allaskuori ja Walnut-värinen ulkopanelointi
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Ulkoporealtaasi odottaa sinua – aina kuumana ja valmiina. Kattava 

EnergySmart™-järjestelmämme pitää altaan veden haluamassasi 

lämpötilassa ja samalla energiakustannukset kurissa.

Korkeatiheyksinen vaahtomuovieriste

Samaa materiaalia käytetään myös laitospakastimien eristyksessä. Eristettä käytetään 

useana eritiheyksisenä kerroksena. Tällä erityisellä tekniikalla vältetään eristeen kolot 

ja aukot energiatehokkuuden maksimoimiseksi.

Hot Spring® -ulkoporealtaan kannet 

Valmistamme itse kantemme, jotta voimme varmistua tiiviydestä, joka pitää lämmön 

ulkoporealtaan sisällä. Eristävissä kansissa on lapsiturvallinen lukko, ja niillä on UL-

tutkimuslaitoksen luokitus ASTM-turvallisuusstandardien mukaisesti. Highlife® Collection 

-ulkoporealtaissa on energiatehokas saranatiiviste, joka estää lämmön karkaamisen 

kannen keskiosasta.

No-Fault-lämmitin  

Titaanikuori ja lämmitinelementti takaavat parhaan mahdollisen lämmönsiirron veteen 

ja verrattoman korroosionkestävyyden. Patentoidun No-Fault™-lämmittimen takuu on 

voimassa viisi vuotta – vesikemiasta riippumatta.  

SilentFlo 5000™ -vedenkierto

Erillinen pumppu kierrättää vettä jatkuvasti 24 tuntia vuorokaudessa kuluttaen vähemmän 

energiaa kuin 40 watin sähkölamppu. Sen ansiosta voimakkaita vesihierontapumppuja 

ei tarvitse käyttää veden kierrättämiseen, mikä vähentää energiakuluja ja kulumista. 

Eristetty jalusta

Ulkoporealtaan jalustan uritettu rakenne nostaa energiatehokkuutta, koska rakenteessa 

on eristävä ilmatila ja se minimoi kosketuksen kylmään maaperään.

Energiakulut

Todelliset energiakulut riippuvat ulkoporealtaan mallista, 

käyttökerroista, asetetusta lämpötilasta, paikkakunnan 

keskilämpötilasta ja asuinpaikkakuntasi sähkön hinnasta. 

Alla oleva taulukko esittää arvioidun energian kulutuksen 

keskikokoiselle Highlife Collection -ulkoporealtaalle, jota 

käytetään paljon. Kaikki mallit on sertifioitu Kalifornian 

energiakomission (CEC) tiukkojen standardien mukaisiksi 

ja Yhdysvaltain ulkoporealtaita koskevan kansallisen 

energiatehokkuusstandardin APSP 14 mukaiseksi.

Erittäin energiatehokas

H I G H L I F E ® C O L L E C T I O N 

Kuukausikustannuksen arvo – kilowattituntia x hinta per kilowattitunti
Lämpötila  =  Arvioitu Ympäristön vuosittainen keskilämpötila Celcius-asteina     
kWh  = Arvioitu ulkoporealtaan käyttämiseen tarvittavat keskimääräiset kilowattitunnit per kuukausi*
Hinta =   Arvioitu Kilowattitunnin keskimääräinen hinta euro-eina**      
Kustannus = Arvioitu keskimääräiset kuukausittaiset energiakustannukset ulkoporealtaan käyttämiseksi*

Paikkakunta Lämpötila kWh Hinta Kustannukset

Lontoo 11º 202  €0.2024 €44

Madrid 15º 171 €0.2477 €45

Pariisi 12º 194 €0.1799 €37

Helsinki 6º 242 €0.1698 €44

Oslo 7º 234 €0.1907 €48

Tukholma 7º 234 €0.199 €50

* Laskelmat perustuvat keskikokoiseen Highlife 
Collection -ulkoporealtaaseen, jota käytetään 
lämpötilassa 39 °C 6 kertaa viikossa niin, että kullakin 
käyttökerralla vesihierontasuuttimet ovat käytössä 
15 minuuttia ja poissa käytöstä 15 minuuttia. Mittaukset 
on suorittanut puolueeton, sertifioitu tutkimuslaboratorio 
kontrolloidussa mittauskammiossa käyttäen useaa eri 
ympäristön lämpötilaa. Teho-, lämpötila- ja kosteusarvot 
mitattiin luotettavasti jatkuvatoimisilla, tarkkaan 
kalibroiduilla mittalaitteilla. Yksittäinen energiankulutus 
vaihtelee riippuen asetetusta veden lämpötilasta, 
kuluttajan todellisista käyttötavoista ja todellisista 
ympäristöolosuhteista. 
** Perustuu Yhdysvaltain https://ec.europa.eu/eurostat, 
2018. Hinnat voivat muuttua – tarkista nykyinen hinta 
alueesi paikalliselta sähköyhtiöltä."
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Laadulle omistautuminen on pitänyt Hot Spring® -ulkoporealtaat alansa kärjessä jo yli 40 vuoden 

ajan. Highlife® Collection on sen kehityskulun huipentuma, joka edustaa designin ja ylellisyyden 

kärkeä. Kauniin ulkokuoren alla on vankka polymeeristä valmistettu kehikko ja jalusta, jotka ovat 

vahvoja ja kestävät pitkään. Polymeeri ei ruostu eikä mätäne.

 

Jalustan reunat ovat koholla säältä suojaamiseksi. Sen ansiosta ulkoporeallas saa leijuvan vaikutelman, jota korostaa entisestään tehostevalaistus 

ulkopaneloinnin alla. 

Legendaarista laatua

Envoy™, jossa on Alpine White -värinen allaskuori ja Walnut-värinen ulkopanelointi
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Veden tanssia

Laajenna ulkoporeallaselämystäsi ainutlaatuisen BellaFontana™-vesiefektin valoilla ja äänillä. Kolme värivaloilla 

taustavalaistua vesikaarta yhtyvät luoden tyylikkään vesiputouksen, josta nauttii niin ulkoporealtaan sisä- kuin 

ulkopuolellakin. Ominaisuus kuuluu useimpiin Highlife Collection -ulkoporeallasmalleihin. 

Valoa yöhön

Luo herkkä valaistus pimeään yöhön tai värien räiskettä seuraaviin pihajuhliisi. Luminescence™-monialuevalaistusjärjestelmän 

avulla on helppo valita tilanteeseen ja tunnelmaan sopiva, juuri oikea valaistus. 

Rentouttavat näkymät ja äänet
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Uppoudu keskusteluun, älä ajastimiin tai lämpötilasäätöihin. 

Highlife Collection -ulkoporealtaita on vaivaton käyttää 

kehittyneiden ja oivaltavien säätömahdollisuuksien ansiosta.

Aseta ja unohda

IQ 2020™ -ulkoporealtaan ohjausjärjestelmän ansiosta Highlife® Collection 

-ulkoporealtaan käyttö on yksinkertaista eikä vaadi ohjelmointia. Ulkoporealtaan 

lämmittäminen vaatii vain päätöksen halutusta veden lämpötilasta, sitten 

lämpötila asetetaan ja unohdetaan. Sähkökatkon sattuessa ulkoporeallas jatkaa 

automaattisesti normaalia toimintaansa virran palautuessa.

Helppo käyttää

Highlife Collection -ulkoporealtaissa on käytössä ainutlaatuinen langaton 

kosketusnäytöllinen kauko-ohjain, jolla voi hallita ulkoporealtaan toimintoja 

mistä tahansa 9 metrin säteellä. Suuren, vesitiiviin kosketusvärinäytön intuitiiviset 

kuvakkeet ja valikot erottuvat hyvin niin yöllä kuin päivälläkin. 

Suosikkiasetukset

Tallenna omat suosikkiasetuksesi valaistukselle ja vesihierontasuuttimille ja ota 

ne käyttöön kätevästi pelkällä napin painalluksella.

Kaksisuuntainen viestintä

Ulkoporeallasta on helppo käyttää ja huoltaa oikein. Ohjauspaneeli näyttää 

selkeästi ulkoporealtaasi toiminnan tilan.

Pikapuhdistus 

Kun tarvitaan nopea puhdistus kylvyn jälkeen tai veteen lisätään kemikaaleja, 

kätevä puhdistusjakso kierrättää ulkoporealtaan vettä kymmenen minuutin ajan.  

Paikoillanne, valmiina, altaaseen

Voit luottaa siihen, että Hot Spring® -ulkoporealtaasi 

on lämmin ja käyttövalmis jo ennen kuin astut 

talostasi ulos. Hot Spring -logon On/Ready-valot 

ovat näkyvissä silloinkin, kun kansi on päällä. Nämä 

valot ovat myös vianmääritystyökalu, jonka avulla 

tiedät, tarvitseeko ulkoporeallas huoltoa.    

Kehittyneet säädöt, helppo käyttö
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La n g a to n  v i i h d e j ä r j e s te l m ä  l i s ä ä 

ulkoporeallaskokemuksen nautinnollisuutta. 

Nämä jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet 

voi lisätä milloin tahansa.

Bluetooth-teknologia

Suoratoista musiikkia ja videota Internetistä tai omasta 

musiikkikirjastostasi. Voit valita vapaasti, kun hankit 

helppokäyttöisen järjestelmämme, joka perustuu langattomaan 

Bluetooth®-teknologiaan.  

Laadukas ääni

Audiojärjestelmään kuuluu tehokas vahvistin ja lisävarusteena 

hankittava subwoofer, joka mahdollistaa voimakkaamman 

äänitason ja jykevämmät bassot. Merenkulkulaatuiset 

kaiuttimet voidaan integroida ulkoporealtaan yläosaan. 

Kestävillä popup-kaiuttimilla nautit äänestä ulkoporealtaassa 

ja sen ympärillä.

Teräväpiirtoista kylpemistä

Nosta viihdejärjestelmä uudelle tasolle valinnaisella 55 cm:n 

teräväpiirtonäytöllä. Katso ottelua tai lempisarjojasi. HDMI- 

ja USB-liittimien kautta voi katsoa monien suoratoisto- ja 

kaapelilaitteiden kuvaa. Monitori muodostaa laiteparin 

langattoman audiojärjestelmän kanssa.

Laajenna ulkoporeallaskokemustasi
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Ei ole parempaa tapaa viettää kuulaan vilpoista iltaa kuin 

rentoutua ulkoporealtaassa, kun hellivä lämmin vesi solisee 

ympärilläsi. Kuumana hellepäivänä virkistää puolestaan 

pulahdus viileään ulkoporealtaaseen. Kun hankit CoolZone®- 

ulkoporealtaan jäähdytysjärjestelmän, altaasi kykenee sekä 

lämmittämään että jäähdyttämään vettä – siihen eivät useimmat 

ulkoporealtaat pysty. Tämän ansiosta sinä ja perheesi voitte 

käyttää ulkoporeallasta enemmän läpi vuoden. 

Vietä enemmän aikaa ulkoporealtaassasi

Ulkoporeallas on taloudellinen sijoitus, ja on tärkeää, että sitä käytetään usein, jolloin 

se tuottaa mahdollisimman paljon iloa. CoolZone-järjestelmä lisää mahdollisuuksiasi 

tarjoamalla laajemman lämpötila-alueen kuin mihin ulkoporealtaissa on tähän 

asti totuttu.

Ulkoporeallas voi olla viileä

CoolZone-järjestelmän avulla ulkoporealtaasi voi tarjota sinulle enemmän kuin 

vain lämpimän, rentouttavan kylvyn. Kun olet uurastanut 

helteisen päivän puutarhassasi, voit virkistäytyä 

Hot Spring® -ulkoporealtaasi viileässä vedessä. Lasten 

on mukava pulikoida ja leikkiä* viilentävässä vedessä 

hellepäivänä – kun ilta viilenee, on sinun vuorosi 

hemmotella itseäsi lämpimässä vedessä. Urheilijat 

osaavat arvostaa jäähdytysominaisuutta, sillä viileä 

vesi tekee lihaksille hyvää kovan treenin jälkeen.** 

Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Joustavaa energiatehokkuutta

Samoin kuin ilmastointi jäähdyttää kotiasi, CoolZone-

järjestelmä voi viilentää ulkoporealtaan veden jopa 

16 celsiusasteeseen. Kun haluat jälleen nostaa veden 

lämpötilaa, järjestelmä toimii yhteistyössä ulkoporealtaasi 

lämmittimen kanssa ja voi nostaa lämpötilan muutamassa tunnissa mahdollisimman 

pienellä sähkönkulutuksella.** 

CoolZone-järjestelmä auttaa parantamaan energiatehokkuutta myös normaalissa 

ulkoporeallaskäytössä, sillä sen avulla voi lyhentää veden lämpimänä pitämiseen 

tarvittavaa No-Fault™-lämmittimen käyttöaikaa. Riippuen asuinpaikkakuntasi 

ulkolämpötilasta tämä tehokkuus voi tuoda ajan mittaan merkittäviä säästöjä.

Sopiiko se minulle?

Hot Spring CoolZone-järjestelmä on erinomainen valinta seuraaville käyttäjäryhmille:  

• Kuumassa ilmastossa asuvat ulkoporealtaan käyttäjät

• Isovanhemmat ja perheet, joissa on pieniä lapsia

• Kylmäterapiaa käyttävät urheilijat

CoolZone-järjestelmä on saatavana jälleenmyyjän asentamana lisävarusteena 

kaikkiin Highlife® Collection -malleihin. Kysy tarkempia tietoja Hot Spring 

-jälleenmyyjältäsi, joka osaa kertoa myös asennusvaatimuksista.

*Älä milloinkaan jätä lapsia veden ääreen valvomatta. 

**Riippuu ympäristön lämpötilasta ja muista tekijöistä.  Kysy tarkempia tietoja Hot Spring -jälleenmyyjältäsi.

Lämmintä vai viileää – sen voit itse päättää
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Innovatiivinen Connextion® on ulkoporealtaan etähallinta- ja 

-valvontajärjestelmä, joka hoitaa Hot Spring -ulkoporeallastasi 

silloin, kun et itse pysty. Pääset järjestelmän kautta käsiksi 

ulkoporealtaaseesi, olitpa missä päin maailmaa tahansa. Jos 

matkustelet paljon, haluat nauttia ulkoporealtaasta kesämökillä 

tai haluat jatkuvan valvonnan tuomaa mielenrauhaa, 

Connextion-järjestelmä sopii juuri sinulle.

Elämää helpottavaa teknologiaa 

Connextion-järjestelmä mahdollistaa yhteyden ulkoporealtaasi ja tietokoneen tai 

älylaitteen välille. Järjestelmä toimii pilvipalveluun perustuvana tilauspalveluna 

käyttäen kotisi Internet-yhteyttä. Tämän patentoidun* teknologian avulla Hot Spring® 

-jälleenmyyjäsi voi valvoa ulkoporeallastasi. Ainutlaatuinen VirtualValet™-

viestintäominaisuus ilmoittaa sinulle ja jälleenmyyjällesi, jos ulkoporealtaasi 

tarvitsee toimenpiteitä. Näin huolto tai korjaus voidaan tilata viipymättä – jopa 

kun olet poissa altaasi luota.

Heti käyttövalmis

Connextion-valvontajärjestelmä tarjoaa kätevän etäkäytön moniin ulkoporealtaasi 

toimintoihin miltei mistä tahansa, joten ulkoporealtaasi on valmis käyttöön juuri 

silloin kun haluat. Ominaisuutta käytetään tietokoneelta tai ilmaisella Connextion 

App** -sovelluksella, joka ladataan älylaitteeseen. Voit säätää veden lämpötilaa, 

käynnistää vesihierontasuuttimet, lukita altaan, tarkistaa suodattimien puhtauden, 

ottaa yhteyttä jälleenmyyjääsi ja paljon muuta.

Connextion-järjestelmän ominaisuudet

• Ulkoporeallasjärjestelmien maailmanlaajuinen valvonta

• VirtualValet-viestintäominaisuus ilmoittaa sinulle ja jälleenmyyjällesi, kun 

huolto- tai korjaustoimenpiteitä tarvitaan

• Etäpääsy ulkoporealtaan säätöihin

Etäkäytettävä ulkoporealtaiden Connextion-

valvontajärjestelmä on saatavana jälleenmyyjän 

asentamana lisävarusteena kaikkiin Highlife® 

Collection -malleihin. Kysy tarkempia tietoja 

Hot Spring -jälleenmyyjältäsi.

*Yhdysvaltalaiset patentit #8,688,280 ja #8,838,280

** Käyttöliittymä on saatavana vain englanniksi

Koe hallinnan uusi taso
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CoverCradle II
CoverCradle II on keveämpään käyttöön 

tarkoite t tu versio alkuperäises tä 

CoverCradle-järjestelmästä. Kannen 

p o i s t a m i n e n  h e l p o t t u u  y h d e n 

kaasuvaimentimen avulla. Mekanismi 

tarvitsee altaan taakse vähintään 61 cm:n 

vapaan tilan.

CoverCradle 
Anna CoverCradle™-mekanismin hoitaa 

nos t aminen!  Tässä  äär immäisen 

helppokäy t töisessä ja kestävässä 

mekanismissa on pehmeästi liikkuva 

liukumekanismi. Siinä voi käyttää kahta 

kaasujousta, joten mekanismi soveltuu 

kaikenkokoisille kansille. Mekanismi 

tarvitsee altaan taakse vähintään 61 cm:n 

vapaan tilan.

UpRite
Uprite™-mekanismi soveltuu erittäin hyvin 

ahtaisiin tiloihin. Pystyasentoon jäävä 

avattu kansi toimii samalla myös hyvänä 

näkösuojana. Se tarvitsee vähintään 18 cm:n 

tilan.

Lift’n Glide
L i f t  ‘ n  G l i d e ™  - m e k a n i s m i  o n 

helppokäyttöinen: nosta kansi, liu'uta se 

taakse ja ala nauttia. Mekanismi tarvitsee 

vähintään 36 cm:n tilan altaan taakse.

Käytät ulkoporeallastasi entistäkin enemmän, kun lisäät käyttömukavuutta Hot Spring® -lisävarusteilla. Nämä tuotteet 

on erityisesti suunniteltu Highlife® Collection -ulkoporeallastasi varten, jotta kokemuksesi olisi mahdollisimman antoisa. 

Älä vaaranna altaan takuuta tai sijoituksesi arvoa hankkimalla muiden valmistajien tuotteita. Vaadi vain aitoja Hot Spring 

-lisävarusteita.

Sesam aukene 
Patentoidut kansien kippimekanismi tekevät ulkoporealtaan avaamisesta ja sulkemisesta helppoa. Mekanismin ansiosta kansi ei milloinkaan kosketa maata eikä sinun 

tarvitse vetää kantta ulkoporealtaan päältä ja takaisin. Nämä järjestelmät voivatkin pidentää kannen käyttöikää. Tarjolla on neljä järjestelmää. 

Helppo käyttää joka päivä

*Tilan tarve riippuu ulkoporealtaan mallista ja sijainnista.
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Step Up 
Ulkoporealtaaseen nousu ja sieltä poistuminen on 

helppoa tarkoitukseen suunnitelluilla Hot Spring 

-portailla, jotka täydentävät Highlife Collection 

-ulkoporeallastasi.  

Polymeeri

Nämä kestävät ja kevyet portaat muodostavat 

v a k a a n  p ä ä s y n  u l ko p o r e a l t a a s e e s i . 

Polymeeriportaat ovat saatavilla useissa eri 

väreissä, ja ne ovat ympäristöystävälliset – 

valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä 

materiaalista. 

Ulkoporealtaita täydentävät tarvikkeet
Näillä kätevillä tarvikkeilla teet ulkoporeallaskokemuksestasi täydellisen.

Allasvarjo 

Varjosta ulkoporeallastasi 360° kiertyvällä 

allasvarjolla. Allasvarjo on valmistettu 

pulverimaalatusta alumiinista ja sinkitystä 

teräksestä, mikä estää ruostumista. Varjon 

pohjalevy sijoitetaan altaan alle, joten varjo 

pysyy tukevasti paikoillaan. Allasvarjon 

läpimitta on 3 metriä ja sitä on saatavilla 

väreissä Crème ja Navy Blue.

Allaskaide

Kaiteen pohjalevy sijoitetaan 

turvallisesti altaan alle, mikä 

pitää kaiteen vakaana. Se kaartuu 

kätevästi altaan ylle, joten siihen 

on helppo tarttua altaaseen 

mentäessä ja altaasta noustessa. 

Kaiteessa on myös paristolla 

toimiva LED-valaistus, mikä 

helpottaa turvallista käyttöä yöllä.

Pyyheteline

Pidä pyyhe ulottuvillasi tässä helposti 

koottavassa pyyhetelineessä. Teline on 

pulverimaalattua pronssinväristä alumiinia 

ja sopii tyylikkääksi ja käteväksi lisäksi 

ulkoporealtaasi viereen.
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Maailman parhaiden ulkoporealtaiden valmistaminen ja vertaansa 

vailla olevan omistajan kokemuksen tarjoaminen on intohimomme. 

Saamme jatkuvasti tunnustusta erinomaisesta laadusta ja 

hinta-laatusuhteesta. Hot Spring -ulkoporealtaat valmistaa 

Watkins Wellness, jonka kokeneilla työntekijöillä on keskimäärin 

vuosikymmenen työkokemus. Tämä omistautuneisuus ja kokemus 

tarkoittavat ylivertaista laatua, luottamusta ja luotettavuutta 

sinulle ja perheellesi, sekä monia nautinnollisia vuosia Hot Spring 

-ulkoporealtaan omistajana.

Asiakasyhteytesi 

Olemme myyneet yli miljoona ulkoporeallasta ainoana tuotemerkkinä maailmassa 

– Hot Spring® -ulkoporealtaita on pihoilla ja puutarhoissa enemmän kuin mitään 

muuta tuotemerkkiä. On perheitä, jotka ovat jo toisen tai kolmannen sukupolven 

ulkoporealtaan omistajia! Olemme suosituin merkki, jota myydään yli 70 maassa. 

Watkins Wellness® on ulkoporealtaiden ja vesiharjoittelutuotteiden johtava 

yritys. Sen emokonsernina on Fortune 500 -yhtiö MASCO Corporation, jonka 

koteihin tarkoitettuihin tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi: 

Meille on myönnetty SpaSearch-sertifikaatti erinomaisen 

omistajuuskokemuksen tarjoamisesta joka vuosi palkinnon 

perustamisesta, vuodesta 2005 lähtien. 

Parhaat ulkoporeallasjälleenmyyjät 

Kun valitset Hot Spring -ulkoporealtaan, valitset ulkoporealtaiden ominaisuuksien 

ja designin kehittyneimmät innovaatiot sekä koulutetut ammattilaiset. Osaavat 

paikalliset jälleenmyyjämme tarjoavat erinomaista asiakaspalvelua ennen ostoa, 

oston aikana ja kauan sen jälkeen. Meillä on alan laajin verkosto aidosti innostuneita 

ja avuliaita jälleenmyyjiä. 

Tuotemerkki, johon voit luottaa 

Yli 40 vuoden ajan olemme kasvattaneet mainettamme korkean laadun pohjalta, 

mutta sinun ei tarvitse luottaa vain meidän sanaamme. Lue aitojen Hot Spring 

-porealtaiden omistajien, juuri sinun kaltaistesi ihmisten, mielipiteitä verkkosivulla 

HotSpring.co.uk/Reviews.

The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™-elämys

MANUFACTURER

SPA

2019
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Ulkoporeallasmallisto

Grandee™ Envoy™ Vanguard™ Aria™

Istuimet 7 5 6 5

Lounge-istuimet Ei Yksi Ei Yksi

Mitat 254 x 231 x 97 cm 236 x 231 x 97 cm 221 x 221 x 91 cm 221 x 221 x 91 cm

Vesitilavuus 1 700 litraa 1 475 litraa 1 275 litraa 1 225 litraa

Vesihierontasuuttimet 43 43 38 35

Moto-Massage™ DX Kaksi Yksi Kaksi Yksi

Vesiefekti Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Jännite 230 V / 20 A 230 V / 20 A 230 V / 20 A 230 V / 20 A

Highlife® Collection
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Sovereign™ Triumph™ Prodigy™ Jetsetter™ LX Jetsetter™

6 4 5 3 3

Yksi Kaksi Ei Yksi Yksi

203 x 236 x 84 cm 236 x 188 x 84 cm 198 x 213 x 84 cm 213 x 165 x 84 cm 213 x 165 x 74 cm

1 200 litraa 1 275 litraa 1 100 litraa 800 litraa 750 litraa

28 27 22 22 14

Yksi Yksi Yksi Yksi Yksi

Kyllä Ei Ei Ei Ei

230 V / 16 A 230 V / 16 A 230 V / 16 A 230 V / 16 A 230 V / 16 A
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Highlife® Collection -väripaletti

Cocoa-väriset portaat saatavilla Walnut-väriselle ulkopaneloinnille

WALNUT

Tuscan SunIvoryAlpine White

Allaskuorivaihtoehdot Kansi

Chocolate

Cocoa-väriset portaat saatavilla Bronze-väriselle ulkopaneloinnille

BRONZE

IvoryAlpine White

Allaskuorivaihtoehdot Kansi

Chocolate

Cocoa-väriset portaat saatavilla Sandstone-väriselle ulkopaneloinnille

SANDSTONE

IvoryAlpine White

Allaskuorivaihtoehdot Kansi

Chocolate

Värit ja tuotteet saattavat poiketa painotuotteen kuvasta. Varmista jälleenmyyjältä.

Platinum

Kansi

Slate Slate

DRIFTWOOD

Smoke-väriset portaat saatavilla Driftwood-väriselle ulkopaneloinnille

Alpine White Ice Grey

Allaskuorivaihtoehdot

BRUSHED NICKEL

Smoke-väriset portaat saatavilla Brushed Nickel -väriselle ulkopaneloin-
nille

Alpine White Ice Grey

Allaskuorivaihtoehdot Kansi

Smoke-väriset portaat saatavilla Shale-väriselle ulkopaneloinnille

SHALE

PlatinumAlpine White Ice Grey

Allaskuorivaihtoehdot Kansi

Slate
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GRANDEE
Henkilömäärä 7

Mallin ominaisuudet

 FreshWater®-suolajärjestelmävalmius

 Kaksi Moto-Massage DX -vesihierontasuutinta

 Yhteensä 43 vesihierontasuutinta

 Avoin istuinrakenne

 BellaFontana™ -vesiefekti

 254 x 231 x 97 cm

 1 700 litraa

Mukavuutta kaikille.
Tarvitsetko kunnolla jalkatilaa ja istuimet seitsemälle? Silloin valintasi on Grandee™ – suurin 

Highlife® Collection -ulkoporeallas, jossa on kahdessa istuimessa patentoidut Moto-Massage™ DX 

-vesihierontasuuttimet. Altaan syvyys on 97 cm, ja istuimia on monella korkeudella, joten tämä 

ulkoporeallas sopii sekä pienille että pitkille kylpijöille. Laajoihin sisätiloihin mahtuu isompikin porukka, 

joten koko perhe saa nauttia mukavasta laatuajasta yhdessä. 

Grandee-ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 42.

Kuvassa Alpine White -värinen allaskuori
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ENVOY
Henkilömäärä 5

Tilava lounge-ulkoporeallas.
Envoy™ on ruhtinaallisine jalkatiloineen suurin luxury lounge -ulkoporealtaamme, jossa on tilaa viidelle. 

Altaassa on syvät istuimet ja hienot koko kehon hierontaominaisuudet, kuten Moto-Massage™ DX 

-vesihierontasuutin sekä kapteenin tuoli rannevesihierontasuuttimineen. 

Envoy-ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 42.

Mallin ominaisuudet

 FreshWater®-suolajärjestelmävalmius

 Moto-Massage DX -vesihierontasuutin

 Yhteensä 43 vesihierontasuutinta

 Lounge-istuimet

 BellaFontana™ -vesiefekti

 236 x 231 x 97 cm

 1 475 litraa

Kuvassa Alpine White -värinen allaskuori
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Mallin ominaisuudet

 FreshWater®-suolajärjestelmävalmius

 Kaksi Moto-Massage DX -vesihierontasuutinta

 Yhteensä 38 vesihierontasuutinta

 Avoin istuinrakenne

 BellaFontana™ -vesiefekti

 221 x 221 x 91 cm

 1 275 litraa

VANGUARD
Henkilömäärä 6

Houkuttelee kylpijöitä. 
Koko talon paras istuin? Vanguard™-ulkoporealtaan jokainen istuin. Avoimeen ja tilavaan perheystävälliseen 

ulkoporealtaaseen mahtuu kuusi henkilöä, ja jalkatilaa on reilusti. Koko kehon hieronta kahdessa 

istuimessa, joissa on patentoidut Moto-Massage™ DX -vesihierontasuuttimet sekä muita suunnattavia 

vesihierontasuutinryhmiä, jotka hellivät niskaa, hartioita, selkää ja jalkoja.

Vanguard-ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 42.

Kuvassa Alpine White -värinen allaskuori
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Mallin ominaisuudet

 FreshWater®-suolajärjestelmävalmius

 Moto-Massage DX -vesihierontasuutin

 Yhteensä 35 vesihierontasuutinta

 Lounge-istuin 

 BellaFontana™ -vesiefekti

 221 x 221 x 91 cm

 1 225 litraa

ARIA
Henkilömäärä 5

Suuret ominaisuudet. Juuri oikea koko.
Virtaviivaisesti muotoiltu, viiden istuttava Aria on tilava lounge-ulkoporeallas, joka ei vie liikaa tilaa. Siinä on 

lukuisia vesiterapiaominaisuuksia, kuten Moto-Massage™ DX -vesihierontasuutin sekä vesihierontasuuttimet 

pohkeita ja jalkateriä varten, jotka saavat koko kehon rentoutumaan. 

Aria-ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 42.

Kuvassa Alpine White -värinen allaskuori
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SOVEREIGN
Henkilömäärä 6

Kunniapaikalle.
Sovereign™ on riittävän tilava kuudelle aikuiselle miellyttävää rentoutumista varten. Allas on muodoltaan 

pitkänomainen ja sopii siksi myös kapeampaan tilaan. Mukana ovat kaikki Highlife® Collection -ulkoporealtaiden 

ylelliset ominaisuudet, kuten lounge-istuin, jossa on patentoitu Moto-Massage™ DX -vesihierontasuutin, ja 

kaksi kulmaistuinta, joissa on tilaa venyttäytyä koko pituuteensa. 

Sovereign-ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 43.

Mallin ominaisuudet

 FreshWater®-suolajärjestelmävalmius

 Moto-Massage DX -vesihierontasuutin

 Yhteensä 28 vesihierontasuutinta

 Lounge-istuin

 BellaFontana™ -vesiefekti

 203 x 236 x 84 cm

 1 200 litraa

Kuvassa Alpine White -värinen allaskuori
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TRIUMPH
Henkilömäärä 4

Lounge kahdelle.
Triumph™ on upeasti muotoiltu kahden lounge-istuimen ulkoporeallas, johon mahtuu mukavasti neljä 

henkilöä. Nauti Moto-Massage™ DX -vesihierontasuuttimista sekä muista vaihtoehdoista, jotka antavat hyvää 

vesiterapiaa selälle, pohkeille ja jalkaterille. Tilavalle penkkialueelle mahtuu istumaan kaksi henkilöä, ja 

jäähdyttelyreunus lisää tämän hienoja ominaisuuksia täynnä olevan ulkoporealtaan ylellisyyden tuntua.

Triumph-ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 43.

Mallin ominaisuudet

 FreshWater®-suolajärjestelmävalmius

 Moto-Massage DX -vesihierontasuutin

 Yhteensä 27 vesihierontasuutinta

 Kaksi lounge-istuinta

 236 x 188 x 84 cm

 1 275 litraa

Kuvassa Alpine White -värinen allaskuori
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Kuvassa Alpine White -värinen allaskuori

PRODIGY
Henkilömäärä 5

Keskikokoinen. Mukavuuksiltaan iso.
Prodigy™ sopii hyvin sekä isoihin että pieniin tiloihin. Keskikokoisen ulkoporealtaan tilavissa sisätiloissa on 

avoimet istuimet viidelle. Hyvin asemoitu askelma toimii myös jäähdyttelyistuimena vesiterapia- ja Moto-

Massage™ DX -vesihierontasuuttimien monipuolisen hieronnan jälkeen.

Prodigy-ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 43.

Mallin ominaisuudet

 FreshWater®-suolajärjestelmävalmius

 Moto-Massage DX -vesihierontasuutin

 Yhteensä 22 vesihierontasuutinta

 Avoin istuinrakenne

 198 x 213 x 84 cm

 1 100 litraa
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JETSETTER LX
Henkilömäärä 3

Intiimiä ylellisyyttä.
Jetsetter™ LX sopii jokaiselle, joka on hankkimassa pientä ylellistä ulkoporeallasta, jossa on kaikki ison 

ulkoporealtaan ominaisuudet. Suorakaiteen muotoinen ulkoporeallas sopii erinomaisesti pienelle terassille 

ja pieneen puutarhaan, mutta on silti syvyydeltään 84 cm ja riittävän tilava niin, että siihen mahtuu kolme 

henkilöä istumaan mukavasti. 

Jetsetter LX -ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 43.

Mallin ominaisuudet

 FreshWater®-suolajärjestelmävalmius

 Moto-Massage™ DX -vesihierontasuutin

 Yhteensä 22 vesihierontasuutinta

 Lounge-istuin

 213 x 165 x 84 cm

 800 litraa

Kuvassa Alpine White -värinen allaskuori
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JETSETTER
Henkilömäärä 3

Pieni koko. Runsas mukavuus.
Pieniä tiloja ja vaivatonta asennusta varten suunniteltu Jetsetter™ on loistava valinta ylellisen ulkoporealtaan 

hankkijalle. Kompakti ulkoporeallas sopii hyvin pieniin tiloihin, mutta silti kolme henkilöä mahtuu mukavasti 

istumaan sen sisätiloihin. Altaan 74 cm:n korkeuden ansiosta se mahtuu sisään tavallisesta oviaukosta.

Jetsetter -ulkoporealtaan tarkat tuotetiedot ovat sivulla 43.

Mallin ominaisuudet

 FreshWater®-suolajärjestelmävalmius

 Moto-Massage™ DX -vesihierontasuutin

 Yhteensä 14 vesihierontasuutinta

 Lounge-istuin

 213 x 165 x 74 cm

 750 litraa

Kuvassa Alpine White -värinen allaskuori ja Shale-värinen ulkopanelointi
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GRANDEE™ ENVOY™ VANGUARD™ ARIA™

Henkilömäärä (aikuisia) 7 5 6 5

Mitat (cm)
254 x 231 x 97 236 x 231 x 97 221 x 221 x 91 221 x 221 x 91

Litraa 1 700 1 475 1 275 1 225

Paino tyhjänä (kg) 425 375 315 31

Paino täytettynä* (kg) 2 685 2 250 2 070 1 940

Vesihierontasuuttimet ruostumattomalla 

teräskehyksellä (yhteensä)

Moto-Massage™ DX -vesihierontasuuttimet

SoothingStream™-vesihierontasuuttimet

FootStream™-vesihierontasuuttimet

Pyörivät Hydromassage™-vesihierontasuuttimet

Suunnattavat Hydromassage™-vesihierontasuuttimet

HydroStream™-vesihierontasuuttimet

Pyörivät Precision™-vesihierontasuuttimet

Suunnattavat Precision™-vesihierontasuuttimet

43 

2 (4)

2

3

2

2

30

43 

1 (2)

2

3

2

3

10

2

19

38 

2 (4)

2

2

2

1

27

35 

1 (2)

2

2

2

5

4

18

Rauhoittava toimintatila

BellaFontana™

Luminescence™ monivärinen neljän alueen valo

•

•

•

•

•

•

•

•

Vedenhoitojärjestelmä

FreshWater®-suolajärjestelmävalmius

FreshWater® III -otsonijärjestelmä

(ei ole yhteensopiva FreshWater-suolajärjestelmän kanssa)

•

Valinnainen

•

Valinnainen

•

Valinnainen

•

Valinnainen

Vesihierontapumput

WaveMaster™

Jatkuva teho (hevosvoimaa)

Huipputeho (hevosvoimaa)

9200 + 9000

2,5 + 2,5

5,2 + 5,2

9200 + 9000

2,5 + 2,5

5,2 + 5,2

9200 + 9000

2,5 + 2,5

5,2 + 5,2

8200 + 9000

2.0 + 2.5

4.0 + 5.2

Valinnaiset viihdeominaisuudet

Langaton TV

Langaton Bluetooth®-audiojärjestelmä

•

•

•

•

•

•

•

•

Suodatus

Vastaava suodatuspinta-ala, ylhäältä ladattava (m2) 

Tri-X™-suodattimien lukumäärä

30

5

30

5

30

5

30

5

Sähkövirran vaatimukset

230 V – 50 Hz

Muut kokoonpanot**

20 A

•

20 A

•

20 A

•

20 A

•

* Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja kaksi 80 kg painavaa kylpijää
** Riippuu paikallisista sähkövirran ominaisuuksista.
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SOVEREIGN™ TRIUMPH™ PRODIGY™ JETSETTER™ LX JETSETTER™

6 4 5 3 3

203 x 236 x 84 236 x 188 x 84 198 x 213 x 84 213 x 165 x 84 213 x 165 x 74

1 200 1 275 1 100 800 750

280 265 295 220 215

1 960 1 860 1 795 1 260 1 205

28 

1 (2)

2

1

2

3

18

27 

1 (2)

2

1

4

18

22 

1 (2)

2

1

2

1

14

22 

1 (2)

1

2

1

4

12

14 

1 (2)

1

2

1

4

4

•

• • • • •

•

Valinnainen

•

Valinnainen

•

Valinnainen

•

Valinnainen

•

Valinnainen

9200

2,5

5,2

9000

2,5

5,2

9000

2,5

5,2

9000

2,5

5,2

9000

2,5

5,2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

18

3

18

3

18

3

18

3

18

3

16 A

•

16 A

•

16 A

•

16 A

•

16 A

•

* Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja kaksi 80 kg painavaa kylpijää
** Riippuu paikallisista sähkövirran ominaisuuksista.
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© 2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California  92081. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot, värit ja pintamateriaalit voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkia ominaisuuksia ei ole kaikissa tuotteissa. Painettu EU:ssa. Hot Spring, Highlife, Grandee, Envoy, Aria, Vanguard, Sovereign, Prodigy, Jetsetter, The 

Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, Every day made better, ACE, BellaFontana, Clean Screen, Comfort Control, Connextion, CoolZone, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Everwood, FootStream, FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, Lift ‘n Glide, Luminescence, Moto-Massage, 

Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream,  Spring, Tri-X, UpRite, Watkins Wellness, Vanishing Act, VirtualValet, ja Wavemaster ovat Watkins Manufacturing Corporation -yhtiön tavaramerkkejä. Hüppe ja Hansgrohe ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä Kaikkien 230 V:n 

verkkovirtaa käyttävien mallien asennuksen täytyy tapahtua valtuutetun sähköasentajan toimesta paikallisten määräysten mukaisesti. Yhdysvaltalaiset patentit #5,724,478; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #6,195,811; #6,381,766B1; #6,435,691; #6,596,951; #6,621,985; #6,859,952; #6,873,793; #6,976,636; 

#7,162,752; #7,219,690; #7,472,430; #7,472,431; #8,273,254; #8,266,736; #8,465,650; #8,688,280; #8,838,280; D518896; D531729; D611612; D620599; D620600; D621947; D624657; D634019; D634020; D634021 ja muut haetut patentit.

Painatamme esitteemme vain Forest Stewardship Council (FSC) -paperille Painettu EU:ssa 

kierrätyspaperille, joka sisältää 10 % kuluttajajätettä ja on FSC-sertifioitua. FSC takaa, että esitteidemme 
paperin kuitumateriaali on lähtöisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Anna esite eteenpäin tai toimita se 
kierrätykseen.

www.kuumalahde.fi
020 7710 800


