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Пречистена вода по лесен начин
С филтър Micro Pure

Усъвършенствана система за филтриране, която ви осигурява чиста вода чрез отстраняване на бактериите, вредните

органични вещества и хлора, а в същото време запазва всички полезни минерали във водата.

Чиста вода

Отстранява бактерии, вредни органични вещества и хлор

Простота

Система QuickTwist за лесна подмяна на филтъра



Филтър за пречиствател на вода WP3911/00

Акценти Спецификации

Филтър MicroClean

Филтърът MicroClean е многостепенна филтрираща

система, която отстранява бактерии, примеси и

миризми с оглед на чиста, безопасна и добра на вкус

питейна вода. Той се състои от високотехнологична

мембрана с кухи влакна, съдържаща над 520 милиарда

микропори за ефикасно премахване на 99,99% от

всички бактерии, както и гранулиран активен въглен,

премахващ нежелания хлор, лошия вкус и миризмите.

В допълнение филтърът запазва полезните минерали

в питейната вода, които са жизнено важни за

организма.

Система QuickTwist за подмяна на филтъра

Механизмът за подмяна на филтъра QuickTwist прави

замяната на филтъра бърза, лесна и сигурна.

Страна на произход

Резервен филтър: Япония

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 60 x 64 x 105 мм

Тегло на изделието: 150 г

Размери на F-кутията (Д x Ш x В): 66 x 66 x 112 мм

Тегло на F-кутията: 170 г

Размери на A-кутията (Д x Ш x В): 350 x 147 x

240 мм

Тегло на A-кутията: 3,9 кг

Логистични данни

Количество в една A-кутия: 20 бр.

EAN A-кутия (Аржентина): 87 10103 31630 5

EAN A-кутия (Бразилия): 87 10103 29995 0

EAN F-кутия (Аржентина): 87 10103 31629 9

EAN F-кутия (Бразилия): 87 10103 29994 3

Система за пречистване

Основни компоненти на филтъра: Гранулиран

активен въглен (ГАВ), Мембрана от кухи влакна

Живот на филтъра: 2400 литра или около 8 месеца

Характеристики на пречистването 

Бактерии: 99,99 %

Хлор: >80 %

Отстраняване на летливи органични вещества

Избистряне

Условия за входящата вода

Минимално налягане на водата на входа: 0,7 бара

Максимално налягане на водата на входа: 3,5 бара

Минимална температура на водата на входа: 5 °C

Максимална температура на водата на входа: 50 °C

Воден дебит: средно, 2 л/мин.

Устойчивост

Опаковка: над 90% рециклирани материали

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): бял

Материали: Пластмаса
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