
 

 

Philips GoZero
Filtrační lahev

350 ml
UV sterilizace
Nerezová ocel, izolovaná
Matná černá

AWP2787BK
Čistě, za studena i za 

tepla, všude s Go!
Sbohem, jednorázové a páchnoucí opakovaně používané lahve. Představujeme 
samočisticí chytrou lahev!

Nová definice čistoty
• Udržujte hydrataci s čistší lahví a vodou, které se nemusíte obávat

Ideální na cesty
• Dvojitá izolace uchová teplotu celé hodiny

Bezproblémový
• Láhev zůstane čistá a voda čerstvá
• Láhev snadno dobíjejte pomocí kabelu magnetického USB
• Lze umístit do myčky

Bezpečné a odolné
• Láhev z potravinářské nerezové oceli

Dobré pro vás i pro životní prostředí
• Bezpečná pitná voda bez spoléhání na balenou vodu



 Technologie UV-C LED
Čistá láhev bez zápachu díky technologii UV-C LED, 
která zabraňuje zvětšování zápachu zničením DNA 
bakterií způsobujících zápach. Jde také o přenosné 
zařízení na čištění vody, které se dokonale hodí do 
přírody i na cesty – zajišťuje bezpečnou pitnou vodu 
odstraněním až 99,999 % patogenů přenášených 
vodou.*

Automatické samočištění
Světlo UV-C LED se automaticky aktivuje každé 
2 hodiny, aby zůstala láhev čistá a voda čerstvá.

Snadné nabíjení pomocí magnetického 
USB
Baterie vydrží až 1 měsíc a lze ji snadno nabíjet 
pomocí kabelu magnetického USB.

Úsporné a šetrné k životnímu prostředí
Bezpečná pitná voda kdykoli a kdekoli, bez nákladů 
na balenou vodu a na odpad z ní.

Uchová nápoje horké i studené
Dvojitá vakuová izolace uchová studené nápoje 
studené a horké nápoje horké dlouhé hodiny.

Potravinářská nerezová ocel
Láhev je vyrobena z potravinářské nerezové oceli 
třídy 18/8. Zaručená odolnost a bezpečnost.

Lze umístit do myčky
Všechny součástky jsou vhodné do myčky nádobí 
(max. 50 stupňů Celsia), s výjimkou filtru a uzávěru.
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Přednosti

* *Založeno na výsledku testu mezinárodní testovací a certifikační 
agentury SGS v laboratorních podmínkách.
Datum vydání 2022-08-31

Verze: 4.3.1

12 NC: 8670 001 71443
EAN: 48 97099 30387 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Obecné specifikace
• Kapacita láhve: 355 ml/12oz
• Materiál láhve: Nerezová ocel třídy 18/8
• Tepelná izolace: Uchovává chlad po dobu 24 hodin, 

Uchovává teplo po dobu 12 hodin
• Barva: Matná černá
• Materiál víka: Bez BPA
• Baterie: Dobíjecí lithiová baterie
•

Specifikace
Filtrační lahev
350 ml UV sterilizace, Nerezová ocel, izolovaná, Matná černá
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