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ร
ดว
รับ
พร
เคร
ับประกันความบริสุทธิ์ของน้ํา
ย Ultra Pure Protect

ประกันความบริสุทธ์ิของนํ้าที่ปราศจากไวรัส, แบคทีเรียและปรสิต 
อมมีเทคโนโลยีระบบล็อคข้ันสูงที่สามารถปดแผนกรองเม่ือหมดอายุการใชงาน 
ื่องกรองนํ้ารุนน้ีเปนหน่ึงในเคร่ืองกรองนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในขณะน้ีซ่ึงไมจําเปนตองใชไฟฟา

น้ําบริสุทธิ์
• แผนกรอง Ultra Pure Protect รับประกันการกรองสูงสุด
• Pure Water Reservoir เติมน้ําและกักเก็บน้ําโดยอัตโนมัติ
รับประกัน
• Ultra Pure Protect Lock รับประกันความบริสุทธิ์ของน้ําเสมอ
• ไดรับรางวัล Gold Seal สามครั้งโดย WQA ในดานประสิทธิภาพที่สูงที่สุด
• รับรองประสิทธิภาพสูงสุดโดย InMetro ในประเทศบราซิล
ความยั่งยืน
• ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ไดรับการรับรอง: มีพันธะสัญญาชัดเจนในเรื่องความยั่งยืน
• ทํางานดวยประสิทธิภาพสูงสุดโดยไมใชไฟฟา



 แผนกรอง Ultra Pure Protect

แผนกรองขั้นสูง Ultra Pure Protect 
เปนเทคโนโลยีการกรองหลายขั้นตอน 
โดยใชเยื่อหุมแผนกรองความละเอียดสูงแบบโ
พรงไฟเบอรที่ชวยกําจัดไวรัส แบคทีเรีย 
และปรสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
เม็ดผงถานกัมมันตที่มีในตัวเครื่องจะปรับปร ุงรส
ชาติและกรองคลอรีนและสารเคมีที่เจือจางเปน
อันตราย เชน ยาฆาแมลงและยากําจัดวัชพืช 
มอบน้ําสะอาดบริสุทธิ์สําหรับคุณและครอบครัว

UltraPure Protect Lock

ภายในแผนกรอง Ultra Pure Protect 
แตละแผนมีกลไกการล็อคที่มีความแมนยําทําใ
หเครื่องปดการทํางานกอนที่แผนกรองจะสิ้นสุด
อายุการใชงาน 
ทั้งนี้เพื่อใหคุณเปลี่ยนแผนกรองตามเวลา 
แผนกรองใหมแตละแผนสามารถกรองน้ําได 
2000 
ลิตรเทากับการบริโภคดื่มน้ําของครอบครัวขนาด
กลาง (4 คน) ภายในเวลาประมาณ 6 เดือน 
แผนกรอง Ultra Pure 
ปกปองดูแลคุณและครอบครัว

Pure Water Reservoir

Pure Water Reservoir 
ไดรับการเช่ือมตอกับแหลงจายน้ําอยางตอเน ื่อง 
ระบบ Reservoir จะเติมน้ําตลอดเวลา 
และสามารถกักเก็บน้ําที่ผานการกรองแลวไดถึง 
4 ลิตร เพื่อเพิ่มความสะดวกสูงสุดแกคุณ

ไดรับรางวัล Gold Seal สามครั้งจาก 
WQA

Water Quality Association (WQA 
หรือสมาคมคุณภาพน้ําดื่ม, สหรัฐอเมริกา) 
มอบรางวัล Triple Gold Seal 
แกอุปกรณที่ไดมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐานอุ
ตสาหกรรมในแงของการลดสิ่งปนเปอน, 
ความเหมาะสมของโครงสราง 
และความปลอดภัยของวัสดุ 
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการรับรองจาก Triple Gold 
Seal จากสมาคมคุณภาพน้ําดื่มหรือ WQA 
โดยมีนัยวาเครื่องกรองน้ํานี้สามารถกรองน้ําดื ม
ที่ผานการทดสอบดานจุลชีววิทยาตามมาตรฐาน 
USEPA Microbiological Guide 
นอกจากนี้ยังสามารถขจัดแบคทีเรียทั้งหมด 
ไวรัสและปรสิตที่มีในน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานระดับสากลคุณภาพสูงสุด

รับรองโดย InMetro

InMetro, Brazilian Institute of Metrologymost 
สถาบันเพื่อการประเมินและอนุมัติที่เปนที่ยอมรั
บมากที่สุดในแอฟริกาใต 
ไดดําเนินการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑนี้ดว
ยประสิทธิภาพสูงที่สุดในการกรองน้ําเปนไปตา
มมาตรฐานของบราซิลทุกประการ

ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ 
Philips

รับรองโดย Royal Philips Electronics 
ในเรื่องผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ Green 
Product คือ 
ประสิทธิภาพของอุปกรณในเชิงการใชงานอยาง
ยั่งยืนดีกวาผลิตภัณฑคูแขง 10% 
เปนอยางนอยในประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนท ี่ป
ระเมิน (เชน ประหยัดพลังงาน, 
น้ําหนักผลิตภัณฑ, 
การจัดการวงจรผลิตภัณฑและอื่นๆ)

ไมใชพลังงาน
ไดรับการออกแบบมาเพื่อทํางานดวยประสิทธิภ
าพสูงสุดโดยไมใชไฟฟา 
สนับสนุนการใชงานแบบยั่งยืน
WP3870/01
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ขอกําหนดทั่วไป
• การเลือกน้ํา: น้ําที่กรองไหลเปนสาย
• อัตราการไหลของน้ํา: 5 °C
• อัตราการไหลของน้ํา: 2.5 l/min
• อัตราการเติมน้ําในที่เก็บน้ํา: 2 l/min
ขอมูลดานการออกแบบดีไซน
• สี: ขาวและเงิน
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 3 กก.
• ขนาดของผลิตภัณฑ (ยาวxกวางxสูง): 295 x 195 x 

330 มม.
• วัสดุ: พลาสติก
ระบบการกรอง
• การกําจัดแบคทีเรีย: 99.9999 %
• ขจัดคลอรีน: >80 %
• ขจัดความขุน: 3000 ลิตรหรือประมาณ 1 ป
• ขจัดสารระเหยอินทรีย (VOC)
• ขจัดฮอรโมน
• ขจัดยาฆาแมลง
• การกําจัดปรสิต: 99.9 %
• การกําจดไวรัส: 99.99 %

ขอมูลจําเพาะของแผนกรอง
• อายุการใชงานแผนกรอง: 2000 ลิตร หรือประมาณ 6 

เดือน
• สวนประกอบหลักของแผนกรอง: เม็ดผงถานกัมมันต  

(GAC), แผนกรองช้ันแรกชวยกรองตะกอน, Ultra 
Filtration Membrane

สภาพน้ําที่ไหลเขา
• แรงดันน้ําไหลเขาต่ําสุด: 0.2 bar
• แรงดันน้ําไหลเขาสูงสุด: 4 bar
• อุณหภูมิน้ําไหลเขาสูงสุด: 40 °C
ประเทศผูผลิต
• แผนกรองสํารอง: เนเธอรแลนด
• เครื่องกรองน้ํา: บราซิล
ความยั่งยืน
• บรรจุภัณฑ: > 90% วัสดุที่นํากลับมาใชใหมได
• คูมือการใชงาน: 100% 

กระดาษที่นํากลับมาใชใหมได
• การรับรองดานความย่ังยืน: Green tick
•
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