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Νιώστε αναζωογονημένοι
με καθαρό, φρέσκο νερό
Το φίλτρο Micro X-Clean της Philips μειώνει τις ουσίες που επηρεάζουν τη γεύση –
και όχι μόνο.
Καθαρό και φρέσκο νερό
• Απολαύστε στο έπακρο το νερό σας
Είναι εύκολο
• Αφαιρέστε το καπάκι εύκολα για αναπλήρωση
• Το στόμιο προστασίας από τη σκόνη διατηρεί το νερό φρέσκο και καθαρό
Καλό για εσάς και για το περιβάλλον
• Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας
• Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό
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Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Γενικές προδιαγραφές

•
•
•
•
•
•

Χρώμα: Κατάλευκο
Χωρητικότητα κανάτας: 2,6 Α
Χωρητικότητα φιλτραρισμένου νερού: 1,5 Α
Ρυθμός ροής νερού: 0,3 L/λεπτό
Διάρκεια ζωής φίλτρου: 1 μήνας
Ανταλλακτικό φίλτρο: AWP210/AWP211/
AWP212
• Ποσότητα φίλτρου: 1 τμχ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ):

238*110*250 χιλ.

Χώρα προέλευσης

• Κανάτα: Κατασκευάστηκε υπεύθυνα στην Κίνα

Συνθήκες νερού εισόδου

• Ποιότητα νερού εισόδου: Νερό βρύσης
• Θερμοκρασία νερού εισόδου: 5-38 ° C
•

Φίλτρο Micro X-Clean

Απολαύστε καθαρό και φρέσκο νερό, καθώς και
γευστικά ζεστά και κρύα ροφήματα. Το φίλτρο
Micro X-Clean της Philips μειώνει το χλώριο, τα
άλατα, τα βαρέα μέταλλα και τους αναδυόμενους
ρύπους, όπως τα μικροπλαστικά και το PFOA.*

Καπάκι εύκολου ανοίγματος

Αφαιρέστε το καπάκι εύκολα για αναπλήρωση.

Στόμιο προστασίας από τη σκόνη

Αποτρέποντας την είσοδο σκόνης από την έξοδο
του νερού, το στόμιο προστασίας από τη σκόνη
διατηρεί το νερό φρέσκο και καθαρό.

Εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών
κουζίνας εμποδίζοντας τη συσσώρευση αλάτων.

Οικονομικό και φιλικό προς το
περιβάλλον

Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο
κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το
εμφιαλωμένο νερό.
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* * Οι ρύποι ή άλλες ουσίες που μειώνονται από αυτό το φίλτρο
νερού δεν βρίσκονται απαραίτητα στο νερό όλων των χρηστών.

