
 

 

Philips GoZero
Παγούρι ενυδάτωσης

12oz/350ml
Αποστείρωση με υπεριώδη 
ακτινοβολία
Ανοξείδωτο ατσάλι, με μόνωση
Μαύρο ματ

AWP2787BK
Φρέσκο, ζεστό ή κρύο 

νερό οπουδήποτε!
Πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Πείτε αντίο στα δύσοσμα 
επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια. Υποδεχτείτε το αυτοκαθαριζόμενο έξυπνο 
μπουκάλι!

Δείτε την καθαρότητα με άλλο μάτι
• Μείνετε ενυδατωμένοι με ένα καθαρότερο παγούρι για νερό χωρίς έγνοιες

Ιδανικό για τις μετακινήσεις
• Η μόνωση διπλού τοιχώματος διατηρεί τη θερμοκρασία για ώρες

Χωρίς κόπο
• Το παγούρι παραμένει καθαρό και το νερό μένει φρέσκο
• Φορτίστε εύκολα το παγούρι με το μαγνητικό καλώδιο USB
• Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

Ασφαλές και ανθεκτικό
• Παγούρι από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για τρόφιμα

Καλό για εσάς και για το περιβάλλον
• Ασφαλές πόσιμο νερό χωρίς να βασίζεστε σε εμφιαλωμένο νερό



 Τεχνολογία LED UV-C
Ένα καθαρό παγούρι χωρίς οσμές, χάρη στην 
τεχνολογία LED UV-C που αποτρέπει την 
ανάπτυξη οσμών, καταστρέφοντας το DNA των 
βακτηρίων που προκαλούν οσμές. Είναι επίσης μια 
φορητή συσκευή καθαρισμού νερού, ιδανική για 
εξωτερικούς χώρους και ταξίδια. Παρέχει 
ασφαλές πόσιμο νερό εξαλείφοντας έως και το 
99,999% των υδατογενών παθογόνων.*

Αυτόματος καθαρισμός
Η λυχνία LED UV-C ενεργοποιείται αυτόματα κάθε 
2 ώρες, ώστε το παγούρι να παραμένει καθαρό και 
το νερό φρέσκο.

Εύκολη επαναφόρτιση μέσω 
μαγνητικού USB
Η μπαταρία διαρκεί έως και 1 μήνα και μπορεί 
εύκολα να επαναφορτιστεί με το μαγνητικό 
καλώδιο USB.

Οικονομικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον
Ασφαλές πόσιμο νερό παντού και πάντα, χωρίς το 
κόστος ή τα απορρίμματα του εμφιαλωμένου.

Διατηρεί τα ροφήματα ζεστά και κρύα
Η μόνωση κενού διπλού τοιχώματος διατηρεί τα 
ροφήματα κρύα ή ζεστά για ώρες.

Ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για 
τρόφιμα
Το παγούρι είναι κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο ατσάλι 18/8 κατάλληλο για τρόφιμα. 
Εγγυημένη αντοχή και ασφάλεια.

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων 
(μέγ. 50 βαθμοί Κελσίου) εκτός από το φίλτρο και 
το καπάκι.
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Χαρακτηριστικά

* *Βάσει αποτελέσματος δοκιμής από τη διεθνή υπηρεσία δοκιμών 
πιστοποίησης SGS υπό εργαστηριακές συνθήκες.
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Γενικές προδιαγραφές
• Χωρητικότητα μπιμπερό: 355ml/12oz
• Υλικό παγουριού: Ανοξείδωτο ατσάλι 18/8
• Θερμική μόνωση: Διατηρεί τα ροφήματα κρύα 
για 24 ώρες, Διατηρεί τα ροφήματα ζεστά για 12 

ώρες
• Χρώμα: Μαύρο ματ
• Υλικό καπακιού: Χωρίς BPA
• Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
•

Προδιαγραφές
Παγούρι ενυδάτωσης
12oz/350ml Αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία, Ανοξείδωτο ατσάλι, με μόνωση, Μαύρο ματ
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