
 

Purificador de água
para torneira

 

Micro X-Pure

 

WP3812

Água pura sem complicação
com filtro Micro X-Pure

Compacto e fácil de instalar, este purificador não apenas fornece água pura e segura removendo bactérias,

chumbo solúvel, compostos orgânicos prejudiciais à saúde e cloro, mas também preserva todos os bons

minerais na água com o filtro Micro X-Pure.

Água pura

Remove bactérias, chumbo solúvel e compostos orgânicos prejudiciais à saúde

Sem complicação

O alerta Pure Protect mostra quando você deve substituir o filtro

Alto fluxo para um fluxo máximo de 2 litros por minuto

Simplicidade

Adaptadores de torneira Quick Fit para uma fácil instalação diretamente na torneira

Mecanismo avançado Quick Twist para uma fácil substituição do filtro

Sustentabilidade

Máximo desempenho sem a necessidade de energia elétrica



Purificador de água para torneira WP3812/01

Destaques Especificações

Filtro Micro X-Clean

O Micro X-Clean é um sistema de

multifiltragem composto por uma membrana

microporosa de alta tecnologia, que contém

mais de 300 bilhões de microporos para

remover com eficiência 99,99% de todas as

bactérias, um permutador de íons para remover

chumbo solúvel prejudicial à saúde, e carvão

ativado granular fino para remover derivados

clorados, poluentes industriais, como produtos

químicos voláteis e poluentes agrícolas, como

pesticidas. O filtro também remove o sabor e o

odor desagradáveis do cloro e preserva bons

minerais vitais para a saúde presentes na

água.

Alerta Pure Protect

O avançado alerta Pure Protect codificado por

cores orienta os usuários para que troquem o

filtro na hora certa com a máxima

simplicidade: quando a membrana fica cinza-

escura ou marrom-enferrujada, é hora de

trocá-lo.

Alto fluxo

Esse purificador de água compacto tem uma

taxa de fluxo máxima de dois litros por minuto,

o que causa uma pequena alteração na taxa

de fluxo normal da água não filtrada. Girando a

alavanca de seleção de água, você também

pode escolher fluxo ou spray de água não

filtrada ou água filtrada em spray.

Adaptadores de torneira Quick Fit

Este avançado purificador de água vem com

vários adaptadores Quick Fit personalizados

para ajudá-lo a fazer uma instalação fácil e

simples do purificador na torneira. Uma

verdadeira experiência "Sense and simplicity".

Troca do filtro Quick Twist

O mecanismo avançado de troca do filtro Quick

Twist faz com que a substituição seja rápida,

fácil e segura, levando a experiência "Sense

and simplicity" para seu purificador de água.

Nenhum consumo de energia

Projetado para funcionar sem eletricidade,

oferecendo máximo desempenho. Em sintonia

com a sustentabilidade.

Especificações gerais

Acessórios: Oito adaptadores para montagem

em torneira QuickFit, alerta PureProtect

codificado por cor

Troca do cartucho do filtro: WP3922

Seleção de água: spray filtrado, spray não

filtrado, fluxo não filtrado

taxa de fluxo de água: 5 °C

taxa de fluxo de água: 1,6 l/min

Especificações do design

Cor(es): branco

Peso do produto: 340 g

Dimensões do produto (C x L x A): 61 x 138 x

105 mm

Materiais: plástico

Sistema de purificação

Remoção de bactérias: 99,99 %

Remoção de cloro: >75 %

Remoção de turvação: 3 mil litros ou

aproximadamente 1 ano

Remoção de compostos orgânicos voláteis

Remoção de hormônios

Remoção de pesticidas

Especificações do filtro

Vida útil do filtro: 1.500 litros ou

aproximadamente 3 meses

Componentes principais do filtro: membrana

microporosa, carvão ativado granular,

permutador de íons, pré-filtro de sedimentos

Condições de entrada de água

Pressão mínima de entrada de água: 0,7 bar

Pressão máxima de entrada de água: 3,5 bar

Temperatura máxima de entrada de água:

50 °C

País de origem

Refil do filtro: Japão

Purificador de água: Japão

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do usuário: Papel 100% reciclado
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