
 

Zariadenie na čistenie
vody z vodovodu

 

Micro Pure

 

WP3811

Čistá voda pripravená s ľahkosťou
s filtrom Micro Pure

Kompaktné zariadenie na čistenie vody s jednoduchou inštaláciou, ktoré vám pripraví čistú vodu – pomocou

filtra Micro Pure odstráni baktérie, škodlivé organické zlúčeniny a chlór, pričom vo vode ponechá všetky

prospešné minerály.

Čistá voda

Odstraňuje baktérie, škodlivé organické zlúčeniny a chlór

Bez námahy

Upozornenie PureProtect vás upozorní, keď treba vymeniť filter

Vysoký prietok umožňuje maximálnu úroveň prietoku 2 litre za minútu

Jednoduchosť

Adaptéry na hrdlo QuickFit pre jednoduchú inštaláciu na kuchynskú vodovodnú batériu

Mechanizmus QuickTwist pre jednoduchú výmenu filtra

Udržateľnosť

Maximálny výkon bez potreby elektrickej energie



Zariadenie na čistenie vody z vodovodu WP3811/00

Hlavné prvky Technické údaje

Filter MicroClean

Filter MicroClean predstavuje multi-filtračný

systém, ktorý odstraňuje baktérie, nečistoty a

zápachy na zaistenie čistej, bezpečnej a

chutnej pitnej vody. Skladá sa z technologicky

vyspelej membrány s dutými vláknami, ktorá

obsahuje viac ako 520 miliárd mikropórov pre

efektívne odstránenie 99,99 % všetkých

baktérií a granulovaného aktivovaného uhlíka,

ktorý odstraňuje nepríjemný chlór, zlú chuť a

zápachy. Filter tiež uchováva v pitnej vode

prospešné minerály, ktoré sú životne dôležité

pre ľudské zdravie.

Upozornenie PureProtect

Farebne odlíšené upozornenie PureProtect

vedie používateľov k včasnej výmene filtra. Keď

sa zmení na tmavosivú alebo hrdzavohnedú, je

čas na výmenu filtra.

Vysoký prietok

Tento kompaktný čistič vody dosahuje

maximálnu úroveň prietoku 2 litre za minútu,

čo zaisťuje len malý rozdiel oproti normálnemu

prietoku nefiltrovanej vody. Jednoduchým

otočením páčky na výber vody budete mať tiež

na výber prúd alebo rozstrekovanie

nefiltrovanej vody alebo rozstrekovanie

filtrovanej vody.

Adaptéry na hrdlo QuickFit

Zariadenie sa dodáva s niekoľkými

prispôsobenými adaptérmi na hrdlo

vodovodnej batérie QuickFit, ktoré zaisťujú

jeho vhodnosť pre takmer každý typ hrdla

kuchynských batérií

Výmena filtra QuickTwist

Mechanizmus výmeny filtra QuickTwist zaisťuje

rýchlu, jednoduchú a bezpečnú výmenu filtra.

Všeobecné špecifikácie

Náhradná kazeta filtra: WP3911

Výber vody: Nefiltrovaný tok, Nefiltrované

rozprašovanie, Filtrované rozprašovanie

Príslušenstvo: 8 adaptérov na hrdlo

kuchynskej batérie QuickFit, upozornenie

PureProtect

Krajina pôvodu

Vymeniteľný filter: Japonsko

Zariadenie na čistenie vody: Japonsko

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V): 60 x 137 x

105 mm

Hmotnosť produktu: 230 g

Rozmery krabice F (D x Š x V): 84 x 170 x

140 mm

Hmotnosť obalu: 410 g

Rozmery A boxu (D x Š x V): 360 x 450 x

310 mm

Hmotnosť kartónu: 9,3 kg

Logistické údaje

EAN F box: 87 10103 29986 8

EAN A box: 87 10103 29987 5

Množstvo v kartóne A-box: 20 ks

Čistiaci systém

Hlavné komponenty filtra: Granulovaný

aktivovaný uhlík GAC, Membrána z dutých

vlákien

Životnosť filtra: 2400 l alebo približne 8

mesiacov

Čistiaci výkon 

Baktérie: 99,99 %

Chlór: > 75 %

Odstraňovanie prchavých organických zložiek

Odstraňovanie zakalenosti

Podmienky pre vstup vody

Min. vstupný tlak vody: 0,7 bary(ov)

Max. vstupný tlak vody: 3,5 bary(ov)

Min. vstupná teplota vody: 5 °C

Max. vstupná teplota vody: 50 °C

Prietok vody: priemerne, 2 l/min

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Biela

Materiály: Plast
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