
 

Purificator de apă de
la robinet

 

Pure Taste

 

WP3861

Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă
cu filtru Pure Taste

Purificator de apă compact şi uşor de instalat, care îmbunătăţeşte gustul apei potabile şi apei pentru gătit,

eliminând clorul şi alte impurităţi cu un sistem de carbon activ cu strat de argint.

Apă cu gust mai bun

Filtru PureTaste pentru apă mai curată şi mai gustoasă

Cu uşurinţă

Indicator de schimbare a filtrului uşor de folosit

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

Simplitate

Adaptoare QuickFit pentru robinete pentru instalarea facilă la robinetul din bucătărie

Mecanism QuickTwistpentru înlocuirea uşoară a filtrului



Purificator de apă de la robinet WP3861/00

Repere Specificaţii

Filtru PureTaste

Filtrul PureTaste îndepărtează clorul, mirosurile

şi gusturile neplăcute şi o mare parte din

depunerile din apa de la robinet, asigurând o

apă mai curată şi mai gustoasă pentru băut,

gătit şi curăţat. În plus, carbonul activ cu strat

de argint previne dezvoltarea bacteriilor în

interiorul filtrului.

Alertă PureProtect

Alerta PureProtect este o etichetă cu lunile

anului pe care o puteţi lipi uşor pe capacul

filtrului. Marcând luna înlocuirii, Prin marcarea

lunii pentru înlocuire, puteţi fi siguri că vă veţi

aminti când trebuie să înlocuiţi filtrul.

Hi-Flow

Acest purificator de apă compact are un debit

maxim de 2 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.

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.

Specificaţii generale

Selectare a apei: Pulverizare filtrată,

Pulverizare nefiltrată, Jet nefiltrat

Cartuş de filtrare de schimb: WP3961

Accesorii: 8 adaptoare QuickFit pentru

robinete, alertă PureProtect

Ţara de origine

Purificator de apă: Japonia

Filtru înlocuitor: Japonia

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs (l x î x h): 65 x 143 x

106 mm

Greutate produs: 260 g

Dimensiuni cutie (L x A x Î): 84 x 170 x

140 mm

Greutate cutie (F-box): 440 g

Dimensiuni bax (L x A x Î): 360 x 450 x

310 mm

Greutate cutie (A-box): 9,7 kg

Date logistice

Cutie EAN: 87 10103 29990 5

Bax EAN: 87 10103 29991 2

Cantitate per bax: 20 buc.

Sistem de purificare

Componente principale ale filtrului: Carbon

activ granulat cu strat de argint

Durata de viaţă a filtrului: 2000 l sau aprox.

6 luni

Performanţă purificator 

Clor: >75 %

Eliminare turbiditate

Condiţii de admisie a apei

Presiune minimă a apei la admisie: 0,7 bar

Presiune maximă a apei la admisie: 3,5 bar

Temperatură minimă a apei la admisie: 5 °C

Temperatură maximă a apei la admisie:

50 °C

Debit de apă: 2 l/min

Durabilitate

Ambalaj: > 90% materiale reciclate

Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Specificaţii de design

Culori: Alb

Materiale: Plastic
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