Συσκευή καθαρισμού
νερού

WP3811

Εύκολος καθαρισμός νερού
με το φίλτρο MicroClean
Συμπαγής και εύκολη στην εγκατάσταση συσκευή καθαρισμού νερού που προσφέρει καθαρό νερό, αφαιρώντας τα βακτήρια, τις
βλαβερές οργανικές ενώσεις και το χλώριο, ενώ διατηρεί όλα τα ωφέλιμα μέταλλα στο νερό σας με ένα φίλτρο MicroClean.
Καθαρό νερό
Αφαιρεί τα βακτήρια, τις βλαβερές οργανικές ενώσεις και το χλώριο
Είναι εύκολο
Η ειδοποίηση PureProtect σάς ενημερώνει για την ανάγκη αντικατάστασης του φίλτρου
Η λειτουργία Hi-Flow επιτρέπει μέγιστο ρυθμό ροής 2 λίτρων ανά δευτερόλεπτο
Απλότητα
Προσαρμογείς βρύσης QuickFit για εύκολη εγκατάσταση στη βρύση της κουζίνας
Μηχανισμός QuickTwist για εύκολη αντικατάσταση φίλτρου
Αειφόρος ανάπτυξη
Μέγιστη απόδοση χωρίς την ανάγκη παροχής ρεύματος
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Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Φίλτρο MicroClean
Το φίλτρο MicroClean είναι ένα σύστημα πολλαπλού
φιλτραρίσματος που αφαιρεί τα βακτήρια, τις
ακαθαρσίες και τις οσμές για καθαρό, ασφαλές και
εύγευστο πόσιμο νερό. Αποτελείται από μία μεμβράνη
ινών διήθησης υψηλής τεχνολογίας, η οποία
περιέχει περισσότερους από 520 δις μικροπόρους
για την αποτελεσματική αφαίρεση του 99,99% όλων
των βακτηρίων, και ενεργό άνθρακα που αφαιρεί το
δυσάρεστο χλώριο, την άσχημη γεύση και τις οσμές.
Επίσης, το φίλτρο διατηρεί τα ωφέλιμα μέταλλα στο
πόσιμο νερό που είναι ζωτικά για την ανθρώπινη
υγεία.
Ειδοποίηση PureProtect
Η ειδοποίηση PureProtect με χρωματικό κώδικα
καθοδηγεί τους χρήστες για την έγκαιρη αλλαγή του
φίλτρου. Όταν η ένδειξη αποκτά σκούρο γκρι ή καφέ
χρώμα, είναι καιρός να αντικατασταθεί το φίλτρο.

Hi-Flow
Αυτή η συμπαγής συσκευή καθαρισμού νερού
διαθέτει μέγιστο ρυθμό ροής δύο λίτρων ανά
δευτερόλεπτο, δηλαδή ελάχιστα διαφορετικό από τον
κανονικό ρυθμό ροής του μη φιλτραρισμένου νερού.
Περιστρέφοντας απλώς το μοχλό επιλογής ροής
νερού, έχετε επίσης την επιλογή μεταξύ ροής ή
ψεκασμού μη φιλτραρισμένου νερού ή ψεκασμού
φιλτραρισμένου νερού.
Προσαρμογείς βρύσης QuickFit
Η συσκευή συνοδεύεται από μια σειρά συνδέσμων
προσαρμογής βρύσης QuickFit, διασφαλίζοντας ότι
θα ταιριάζουν σε σχεδόν οποιονδήποτε τύπο βρύσης
κουζίνας
Αλλαγή φίλτρου QuickTwist
Ο μηχανισμός αλλαγής φίλτρου QuickTwist καθιστά
την αλλαγή του φίλτρου γρήγορη, εύκολη και ασφαλή.

Γενικές προδιαγραφές
Ανταλλακτικό φίλτρο: WP3911
Επιλογή νερού: Ροή μη φιλτραρισμένου νερού,
Ψεκασμός μη φιλτραρισμένου νερού, Ψεκασμός
φιλτραρισμένου νερού
Αξεσουάρ: 8 εξαρτήματα προσαρμογής στη βρύση
QuickFit, ειδοποίηση PureProtect
Χώρα προέλευσης
Ανταλλακτικό φίλτρο: Ιαπωνία
Συσκευή καθαρισμού νερού: Ιαπωνία
Βάρος και διαστάσεις
Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ): 60 x 137 x
105 χιλ.
Βάρος προϊόντος: 230 g
Διαστάσεις συσκευασίας F (Μ x Π x Υ): 84 x 170 x
140 χιλ.
Βάρος συσκευασίας F: 410 g
Διαστάσεις συσκευασίας A (Μ x Π x Υ): 360 x 450 x
310 χιλ.
Βάρος συσκευασίας A: 9,3 κ.
Στοιχεία logistic
Συσκευασία F EAN: 87 10103 29986 8
Συσκευασία A EAN: 87 10103 29987 5
Ποσότητα ανά συσκευασία Α: 20 τεμάχια
Προδιαγραφές φίλτρου
Βασικά συστατικά φίλτρου: Ενεργός άνθρακας GAC,
Μεμβράνη ινών διήθησης
Διάρκεια ζωής φίλτρου: 2400 L ή περίπου 8 μήνες
Απόδοση φιλτραρίσματος
Βακτήρια: 99,99 %
Χλώριο: >75 %
Αφαίρεση VOC
Αφαίρεση θολότητας
Συνθήκες εισόδου νερού
Ελάχιστη πίεση νερού εισόδου: 0,7 Bar
Μέγιστη πίεση νερού εισόδου: 3,5 Bar
Ελάχιστη θερμοκρασία νερού εισόδου: 5 ° C
Μέγιστη θερμοκρασία νερού εισόδου: 50 ° C
Ρυθμός ροής νερού: κατά μέσο όρο, 2 l/min
Αειφόρος ανάπτυξη
Συσκευασία: > 90% ανακυκλωμένα υλικά
Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί
Προδιαγραφές σχεδίασης
Χρώμα(τα): Λευκό
Υλικά: Πλαστικό
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