
 

Philips
Čistá voda z kohoutku

WP3822
Snadná příprava čisté vody

Filtr Micro X-Clean

Čistá voda
• odstraňuje bakterie, škodlivé organické sloučeniny, olovo a nepříjemný zápach

Snadná příprava
• Funkce Hi-Flow umožňuje maximální průtok 2 litry za minutu
• Kohoutkový adaptér QuickFit pro snadnou instalaci na kuchyňský kohoutek
• Mechanismus QuickTwist pro snadnou výměnu filtru
• Elektronické upozornění PureProtect na LCD displeji
 



 Funkce Hi-Flow
Maximální průtok vody u tohoto kompaktního 
čističe vody je dva litry za minutu, což je jen malý 
rozdíl oproti průtoku normální, nefiltrované vody. 
Jednoduchým otočením páky též můžete zvolit, zda 
má z kohoutku vytékat nefiltrovaná voda jako proud 
nebo sprška, případně filtrovaná voda jako sprška.

Filtr Micro X-Clean
Filtr Micro X-Clean je vícenásobný filtrační systém. 
Skládá se ze špičkové membrány z dutého vlákna (1), 
která obsahuje více než 300 miliard mikropórů 
a efektivně odstraňuje 99,99 % veškerých bakterií, 
z měniče iontů (2), který odstraňuje škodlivé 
rozpustné olovo, a z granulovaného aktivního uhlíku 
(3), který odstraňuje škodlivé vedlejší produkty 
chlorování, průmyslové znečišťující látky, například 
těkavé organické chemikálie a zemědělské 
znečišťující látky, například pesticidy CAT. Filtr 
v pitné vodě zachovává zdraví prospěšné minerály, 
které jsou životně důležité pro lidské zdraví

Kohoutkový adaptér QuickFit
K přístroji je přibaleno několik přizpůsobitelných 
kohoutkových adaptérů QuickFit, takže jej lze 
připojit téměř ke každému typu kuchyňského 
kohoutku.

QuickTwist výměna filtru
Díky mechanismu QuickTwist pro výměnu filtru je 
výměna filtru rychlá, snadná a bezpečná.

Elektronické upozornění PureProtect na 
LCD displeji
LCD displej na vodním filtru zobrazuje aktuální 
zbývající kapacitu filtru. Blikající signál vám 
připomene nutnost vyměnit filtr.
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Obecné specifikace
• Výběr vody: Filtrovaná sprška, Nefiltrovaná sprška, 

Nefiltrovaný proud
• Výměna kazety filtru: WP3922
• Příslušenství: 8 kohoutkových adaptérů QuickFit, 

Barevně označené upozornění PureProtect

Technické údaje
• Hlavní součásti filtru: Polysulfonátová membrána 

z dutého vlákna, Granulovaný aktivní uhlík, Měnič 
iontů

• Max. teplota vody na vstupu: 50 °C
• Tlak vody na vstupu: 70 - 350 kPa
• Počáteční průtok vody: 1,6 litrů/min, Tlak 

vody @ 100 kPa, Teplota vody @ 20 °C
• Kapacita snižování kalnosti: 1500 litrů 

(hustota @ 2 NTU)
• Kapacita snižování chlóru: 1500 litrů 

(hustota @ 2 ppm)
• Kapacita snižování rozpustného olova: 1500 litrů 

(koncentrace @ 0,01 mg/l nebo nižší)

• Kapacita snižování pesticidů (CAT): 1500 litrů 
(koncentrace @ 0,0006 mg/l nebo nižší)

• Kapacita snižování těkavých organických látek: 
1500 litrů (koncentrace @ 0,04 mg/l nebo nižší)

• Životnost filtru: Přibl. 3 měsíce

Rozměry a hmotnost
• Rozměry výrobku (D x Š x V): 93 x 144 x 112 mm
• Hmotnost výrobku: 390 g
• Rozměry balení F-box (D x Š x V): 

88 x 170 x 140 mm
• Hmotnost balení F-box: 510 g
• Rozměry balení A-box (D x Š x V): 

360 x 450 x 165 mm
• Hmotnost balení A-box: 5,9 kg

Logistické údaje
• Kód EAN balení F-Box: 87 10103 40053 0
• Kód EAN balení A-Box: 87 10103 40054 7
• Množství v balení A-Box: 10 ks
• Země původu: Japonsko
•
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