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Garantia de água pura
com Ultra Pure Protect

Garantia de água pura, livre de vírus, bactérias e microorganismos, com um sistema de travamento de alta

tecnologia que fecha o filtro quando ele atinge o fim de sua vida útil. Este produto é um dos mais eficientes do

mercado e não utiliza energia elétrica.

Água pura

O filtro Ultra Pure Protect garante a máxima purificação

O reservatório armazena água pura e faz o reabastecimento automaticamente

Garantido

A trava Ultra Pure Protect garante água pura — sempre

Selo Triplo de Ouro concedido pela WQA pelo desempenho máximo

Máximo desempenho, certificado pelo InMetro

Sustentabilidade

Produto com o Certificado Verde: compromisso sério com a sustentabilidade

Máximo desempenho sem a necessidade de energia elétrica
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Destaques

Filtro Ultra Pure Protect

O filtro avançado Ultra Pure Protect é uma

tecnologia de filtragem em várias etapas com

uma membrana microporosa que remove

efetivamente vírus, bactérias e

microorganismos. Além disso, o carvão ativado

granular integrado melhora o sabor da água e

remove o cloro e muitos produtos químicos

prejudicais à saúde dissolvidos na água, como

pesticidas e herbicidas. Água extremamente

pura para você e sua família.

Trava Ultra Pure Protect

Cada filtro Ultra Pure Protect apresenta um

mecanismo integrado de travamento de alta

precisão que protege o sistema, desativando-o

antes que o filtro atinja o fim de sua vida útil.

Isso garante que você sempre substituirá o

filtro no momento certo. Um filtro novo tem a

capacidade de purificar 2 mil litros, o que

equivale ao consumo de água potável de uma

família média (quatro pessoas) por

aproximadamente seis meses. Proteção Ultra

Pure para você e sua família.

Reservatório de água pura

O reservatório de água pura fica

continuamente conectado ao sistema de

abastecimento de água. Ele faz o

reabastecimento contínuo e automático e pode

armazenar até 4 L de água pura para a

máxima praticidade.

Selo Triplo de Ouro da WQA

A WQA (Water Quality Association, EUA)

confere o Selo Triplo de Ouro a dispositivos

que atendem ou superam os padrões da

indústria no que diz respeito à redução de

contaminantes, integridade estrutural e

segurança de materiais. O certificado Selo

Triplo de Ouro concedido pela WQA significa

que este purificador fornece água potável

microbiologicamente segura, em conformidade

com o USEPA Microbiological Guide. Mais

especificamente, este purificador remove com

eficiência todos os vírus, bactérias e

microorganismos presentes na água, seguindo

os mais altos padrões internacionais de

qualidade.

Aprovado pelo InMetro

O InMetro, Instituto Brasileiro Nacional de

Metrologia, testou e certificou este produto,

constatando seu máximo desempenho em

purificação de água, em conformidade com

todos os padrões do Brasil.

Produto Verde Philips

Certificado pela Royal Philips Electronics como

Produto Verde. Um Produto Verde apresenta

um desempenho, pelo menos, 10%

maior do que seus principais concorrentes em

aspectos de sustentabilidade muito

importantes (por exemplo, eficiência

energética, peso do produto, gerenciamento de

ciclo de vida etc.).

Nenhum consumo de energia

Projetado para funcionar sem eletricidade,

oferecendo máximo desempenho. Em sintonia

com a sustentabilidade.
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Especificações

Especificações gerais

Seleção de água: fluxo de água filtrada

taxa de fluxo de água: 5 °C

taxa de fluxo de água: 2,5 l/min

taxa de reabastecimento do reservatório:

2 l/min

Especificações do design

Cor(es): branco e prata

Peso do produto: 3 kg

Dimensões do produto (C x L x A): 295 x 195 x

330 mm

Materiais: plástico

Sistema de purificação

Remoção de bactérias: 99,9999 %

Remoção de cloro: >80 %

Remoção de turvação: 3 mil litros ou

aproximadamente 1 ano

Remoção de compostos orgânicos voláteis

Remoção de hormônios

Remoção de pesticidas

Remoção de microorganismos: 99,9 %

Remoção de vírus: 99,99 %

Especificações do filtro

Vida útil do filtro: 2 mil L ou aproximadamente

seis meses

Componentes principais do filtro: carvão

ativado granular, pré-filtro de sedimentos,

membrana de ultrafiltragem

Condições de entrada de água

Pressão mínima de entrada de água: 0,2 bar

Pressão máxima de entrada de água: 4 bar

Temperatura máxima de entrada de água:

40 °C

País de origem

Refil do filtro: Holanda

Purificador de água: Brasil

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do usuário: Papel 100% reciclado

Certificação de sustentabilidade: Tique Verde
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