
 

 

Philips GoZero
Sodavandsmaskine

Justerbart kulsyreindhold
Tilsæt brus med blot 3 trin
Flaske, der tåler opvaskemaskine
Behøver ikke el

ADD4905SV
Gør dit liv mere sprudlende!

Med Philips GoZero-sodavandsmaskinen kan du nyde danskvand når som helst. 3 nemme 
trin – fyld, drej og tryk! Kulsyretilsætningsflasken i rustfrit stål er robust. Det slanke design 
med sølvspraymaling giver din danskvandsfremstilling et løft.

Tilpas dine foretrukne drikke
• Tilpas dine drikke ved at justere mængden af brus
• Lav sundere boblende drikke derhjemme

Nemt og sikkert
• 3 nemme trin til at lave frisk danskvand derhjemme
• Danskvand når som helst og hvor som helst
• Med den indbyggede sikkerhedsventil er der sørget for sikkerheden
• Brug den hvor som helst
• Kulsyretilsætningsflaske, der tåler opvaskemaskine

Elegant design
• Elegant design med sølvspraymaling

Miljøvenlig
• Mindsker forbruget af engangsplast
• Robust kulsyretilsætningsflaske i rustfrit stål



 Justerbart kulsyreindhold
Tilpas mængden af brus ud fra din helt egen smag. Du 
skal blot gentage kulsyretilsætningen for at få flere 
perlende bobler.

Sundere hjemmelavede drikke
Et sundere og friskere alternativ til sukkerholdige 
læskedrikke på dåse og flaske – hjemmelavet 
danskvand.

3 trin: fyld, drej og tryk
3 nemme trin til at lave frisk danskvand derhjemme: 
fyld, drej og tryk!

Behøver ikke el
Sodavandsmaskinen har ikke brug for el, så du kan få 
frisk danskvand når som helst og hvor som helst. Alt, 
hvad du skal gøre, er at trykke på knappen, og så er 
der danskvand.

Indbygget sikkerhedsventil
Når maskinen kører, letter sikkerhedsventilen 
automatisk trykket inde i flasken. Når maskinen 
summer betyder det også, at dit danskvand er klar.

Kompakt størrelse
Kompakt nok til at kunne placeres hvor som helst. 
Nem at stille op, uanset hvor du er.

Mindre plastaffald
En CO2-beholder giver op til 60 liter lækkert 
danskvand, hvilket sparer til 120 
engangsplastflasker.*

Flaske, der tåler opvaskemaskine
Flasken, der består udelukkende af rustfrit stål, tåler 
opvaskemaskine.

Førsteklasses materialer
Den strømlinede sodavandsmaskine med 
sølvspraymaling giver din danskvandsfremstilling et 
løft.

Kulsyretilsætning i rustfrit stål
I modsætning til kulsyretilsætningsflasker af PET, som 
skal udskiftes regelmæssigt, er vores flaske i rustfrit 
stål robust og holder i mange år, hvilket reducerer 
plastaffald yderligere.
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Vigtigste nyheder

* Sammenlignet med 500 ml flasker med kulsyreholdige drikke.
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Generelle specifikationer
• Kontrol: Mekanisk knap
• Elektricitet: Behøver ikke el
• Kabinetmaterialer: Rustfri stålindpakning, Plastik
• Produktmål (L x B x H): 239,5 × 124,5 × 423,5 mm

Flaskespecifikationer
• Flasketilslutning: Twist
• Flaskemateriale: Rustfrit stål
• Sutteflaskekapacitet: 1 L

Specifikationer for kulsyrebeholder
• Indhold: CO2 i fødevarekvalitet

Medfølgende elementer
• Sodavandsmaskine: 1
• Kulsyretilsætningsflaske(r): 1
• CO2-beholder: 1
•
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