
Apă pură la robinet

WP3822

Apă pură, obţinută cu uşurinţă
Filtrul de curăţare Micro X

Apă pură

îndepărtează bacteriile, compuşii organici dăunători, plumbul şi mirosurile neplăcute

Cu uşurinţă

Hi-Flow permite un debit maxim de 2 litri pe minut

Adaptoare QuickFit pentru robinete pentru instalarea facilă la robinetul din bucătărie

Mecanism QuickTwistpentru înlocuirea uşoară a filtrului

Alertă electronică PureProtect pe afişaj LCD



Apă pură la robinet WP3822/00

Repere Specificaţii

Hi-Flow

Acest purificator de apă compact are un debit

maxim de doi litri pe minut, nediminuând cu

nimic debitul normal al apei nefiltrate. Prin

simpla rotire a pârghiei de selectare a apei,

aveţi posibilitatea să alegeţi între jet sau

pulverizare de apă nefiltrată şi pulverizare de

apă filtrată.

Filtrul de curăţare Micro X

Micro X-Clean este sistemul de filtrare

multiplă. Acesta constă din (1) o membrană

nefibroasă de înaltă tehnologie, care conţine

peste 300 de miliarde de micropori pentru

îndepărtarea eficientă a 99,99% din totalul

bacteriilor, (2) un schimbător ionic pentru a

îndepărta plumbul solubil dăunător, (3) carbon

activat granular fin pentru a îndepărta

produsele secundare dăunătoare obţinute prin

clorurare, poluanţii industriali dăunători,

precum substanţele chimice organice volatile,

şi poluanţii agricoli, precum pesticidul CAT.

Acesta îndepărtează de asemenea clorul,

gustul şi mirosurile neplăcute. Filtrul păstrează

mineralele benefice din apa potabilă, vitale

sănătăţii noastre

Adaptoare QuickFit pentru robinete

Aparatul este furnizat cu mai multe adaptoare

QuickFit de diverse tipuri, pentru a fi siguri că

se va potrivi pe aproape orice tip de robinet de

bucătărie

Schimbare a filtrului de tip QuickTwist

Mecanismul de schimbare a filtrului QuickTwist

face schimbarea filtrului rapidă, uşoară şi

sigură.

Alertă electronică PureProtect pe afişaj LCD

Afişajul LCD de pe purificatorul de apă

prezintă capacitatea efectivă rămasă a filtrului.

Un semnal intermitent vă avertizează când

trebuie înlocuit filtrul.

Specificaţii generale

Selectare a apei: Pulverizare filtrată,

Pulverizare nefiltrată, Jet nefiltrat

Cartuş de filtrare de schimb: WP3922

Accesorii: 8 adaptoare QuickFit pentru

robinete, Alertă PureProtect codată prin culori

Specificaţii tehnice

Componente principale ale filtrului:

Membrană PSU, fără fibre, Carbon activ

granulat, Schimbător ionic

Temperatură maximă a apei la admisie:

50 °C

Presiunea apei la admisie: 70 - 350 kPa

Debit de apă nominal: 1,6 litri/min, La

presiunea apei de 100 kPa, La temperatura

apei de 20°C

Capacitate de reducere a gradului de

tulburare: 1500 litri (la densitate 2 NTU)

Capacitare de reducere a clorului: 2500 litri

(la densitate 2 ppm)

Capacitate de reducere a plumbului solubil:

1500 litri (la concentraţie 0,01 mg/l sau mai

puţin)

Capacitate de reducere a pesticidului (CAT):

1500 litri (la concentraţie 0,0006 mg/l sau

mai puţin)

Capacitate de reducere a VOC (Volatile

Organic Compound) (Compuşi organici

volatili): 1500 litri (la concentraţie 0,04 mg/l

sau mai puţin)

Durata de viaţă a filtrului: Aproximativ 3 luni

Dimensiuni şi greutate

Dimensiuni produs (Lxlxî): 93 x 144 x 112 mm

Greutate produs: 390 g

Dimensiuni cutie F (LxlxH): 88 x 170 x

140 mm

Greutate cutie (F-box): 510 g

Dimensiuni bax (LxlxH): 360 x 450 x 165 mm

Greutate cutie (A-box): 5,9 kg

Date logistice

Cutie tip F EAN: 87 10103 40053 0

Bax EAN: 87 10103 40054 7

Cantitate per bax: 10 buc.

Ţara de origine: Japonia
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