
 

Čistička vody na
kohoutek

 

Pure Taste

 

WP3861

Snadná příprava chutnější vody
s filtrem Pure Taste

Kompaktní a snadno instalovatelná čistička vody zlepšující chuť vody používané k pití a vaření odfiltrováním

chlóru a jiných nečistot pomocí uhlíkového filtru s postříbřeným povrchem.

Lepší chuť vody

Filtr PureTaste pro čistší a chutnější vodu

Snadná příprava

Snadno použitelný indikátor výměny filtru

Funkce Hi-Flow umožňuje maximální průtok 2 litry za minutu

Jednoduchost

Kohoutkový adaptér QuickFit pro snadnou instalaci na kuchyňský kohoutek

Mechanismus QuickTwist pro snadnou výměnu filtru



Čistička vody na kohoutek WP3861/00

Přednosti Specifikace

Filtr PureTaste

Filtr PureTaste odstraňuje z vody z kohoutku

chlór, nepříjemnou chuť, zápach a usazeniny,

čímž zaručuje čistší a chutnější vodu na pití,

vaření a čištění. Aktivní uhlík s postříbřeným

povrchem navíc zabraňuje množení bakterií

uvnitř filtru.

Upozornění PureProtect

Upozornění PureProtect je nálepka s měsíci

v roce, kterou lze snadno přilepit na kryt filtru.

Díky vyznačení měsíce výměny si můžete být

jisti, že si vzpomenete, kdy máte vyměnit filtr.

Funkce Hi-Flow

Maximální průtok vody u tohoto kompaktního

čističe vody je 2 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.

Kohoutkový adaptér QuickFit

K přístroji je přibaleno několik

přizpůsobitelných kohoutkových adaptérů

QuickFit, takže jej lze připojit téměř ke

každému typu kuchyňských kohoutků.

QuickTwist výměna filtru

Díky mechanismu QuickTwist pro výměnu filtru

je výměna filtru rychlá, snadná a bezpečná.

Obecné specifikace

Výběr vody: Filtrovaná sprška, Nefiltrovaná

sprška, Nefiltrovaný proud

Náhradní filtrační kazeta: WP3961

Příslušenství: 8 adaptérů QuickFit pro

připevnění ke kohoutku, upozornění

PureProtect

Země původu

Čistička vody: Japonsko

Náhradní filtr: Japonsko

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

65 x 143 x 106 mm

Hmotnost výrobku: 260 g

Rozměry balení F (D x Š x V):

84 x 170 x 140 mm

Hmotnost balení F-box: 440 g

Rozměry balení A (D x Š x V):

360 x 450 x 310 mm

Hmotnost balení A-box: 9,7 kg

Logistické údaje

Kód EAN balení F: 87 10103 29990 5

Kód EAN balení A: 87 10103 29991 2

Množství v balení A-Box: 20 ks

Systém čištění

Hlavní součásti filtru: Granulovaný aktivní

uhlík s aktivním povrchem

Životnost filtru: 2000 l nebo přibl. 6 měsíců

Čisticí výkon 

Chlór: >75 %

Odstranění kalnosti: Ano

Podmínky vstupu vody

Min. tlak vody na vstupu: 0,7 bar

Max. tlak vody na vstupu: 3,5 bar

Min. teplota vody na vstupu: 5 °C

Max. teplota vody na vstupu: 50 °C

Rychlost průtoku vody: 2 l/min

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelský manuál: 100% recyklovaný papír

Specifikace provedení

Barva(y): Bílý

Materiály: Plastový
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