Philips GoZero
Παγούρι ενυδάτωσης

20oz/590ml
Στιγμιαίο φιλτράρισμα
LDPE χωρίς BPA
Μπλε

AWP2712BLR

Απολαύστε φρεσκάδα, ενυδάτωση και καλή φυσική κατάσταση!

Ενυδατωθείτε με φρέσκο, καθαρό νερό
Το φίλτρο GoZero Fitness αφαιρεί έως και 99% του χλωρίου και βελτιώνει τη γεύση
του νερού βρύσης, χωρίς να επηρεάζει τη ροή του νερού!
Καθαρό και φρέσκο νερό
• Ενυδατωθείτε με καθαρό, φρέσκο νερό
Ιδανικό για τις μετακινήσεις
• Προστασία από τη σκόνη
• Στεγανό
Χωρίς κόπο
• Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
• Ο χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο
Καλό για εσάς και για το περιβάλλον
• Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό

AWP2712BLR/10

Παγούρι ενυδάτωσης

20oz/590ml Στιγμιαίο φιλτράρισμα, LDPE χωρίς BPA, Μπλε

Χαρακτηριστικά
Φίλτρο Fitness

Το φίλτρο Fitness είναι κατασκευασμένο από
πρωτοποριακές ίνες ενεργού άνθρακα και αφαιρεί
έως και το 99%* του χλωρίου και άλλων ουσιών
που επηρεάζουν τη γεύση του νερού χωρίς να
επηρεάζει τη ροή του νερού. Απλώς γεμίστε το
παγούρι, πιέστε και πιείτε!

Προδιαγραφές
Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

Προστασία από τη σκόνη

Γενικές προδιαγραφές

• Χωρητικότητα παγουριού (χωρίς το φίλτρο):
590ml/20oz
• Υλικό παγουριού: LDPE χωρίς BPA
• Ποσότητα φίλτρου: 1 τμχ.
• Διάρκεια ζωής φίλτρου: 1 μήνας
• Ανταλλακτικό φίλτρο: Φίλτρο Fitness AWP286/
AWP287, Φίλτρο Adventure AWP294/AWP295
• Χρώμα: Ναυτικό μπλε
• Χωρητικότητα φιλτραρίσματος: 200 L

Συνθήκες νερού εισόδου
Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
(μέγ. 50 βαθμοί Κελσίου) εκτός από το φίλτρο.

Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου

Ο χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει
να αντικαταστήσετε το φίλτρο για βέλτιστα
αποτελέσματα.
Το παγούρι παρέχεται με κάλυμμα προστασίας
από τη σκόνη, ώστε το στόμιο να παραμένει
καθαρό.

• Φίλτρο Adventure AWP294/AWP295: Ορατά
καθαρό νερό, 5-38 βαθμοί Κελσίου, Μην το
χρησιμοποιείτε ποτέ για φιλτράρισμα
θαλασσινού νερού
• Φίλτρο Fitness AWP286/AWP287: Νερό βρύσης,
5-38 βαθμοί Κελσίου
•

Οικονομικό και φιλικό προς το
περιβάλλον

Στεγανό

Η στεγανή σχεδίαση εξασφαλίζει ότι το νερό δεν
θα χυθεί μέσα στην τσάντα σας.
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Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο
κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το
εμφιαλωμένο νερό.
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