
Filtr pro čističku
vody

 

Micro Pure

 

WP3911

Snadná příprava čisté vody
S filtrem Micro Pure

Pokročilý filtrační systém vyrábějící čistou vodu zbavenou bakterií, škodlivých organických sloučenin a chlóru,

přičemž zachovává všechny prospěšné minerály.

Čistá voda

Odstraňuje bakterie, škodlivé organické sloučeniny a chlór

Jednoduchost

Mechanismus QuickTwist pro snadnou výměnu filtru



Filtr pro čističku vody WP3911/00

Přednosti Specifikace

Filtr MicroClean

Filtr MicroPure je vícenásobný filtrační systém,

který odstraňuje bakterie, nečistoty a zápach a

vytváří čistou a chutnou pitnou vodu. Skládá se

ze špičkové membrány z dutého vlákna, která

obsahuje více než 520 miliard mikropórů

a efektivně odstraňuje 99,99 % veškerých

bakterií, a z granulovaného aktivního uhlíku,

který odstraňuje chlór, nepříjemnou chuť

a zápach. Filtr také v pitné vodě zachovává

zdraví prospěšné minerály, které jsou životně

důležité pro lidské zdraví.

QuickTwist výměna filtru

Díky mechanismu QuickTwist pro výměnu filtru

je výměna filtru rychlá, snadná a bezpečná.

Země původu

Náhradní filtr: Japonsko

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

60 × 64 × 105 mm

Hmotnost výrobku: 150 g

Rozměry balení F (D x Š x V):

66 x 66 x 112 mm

Hmotnost balení F-box: 170 g

Rozměry balení A (D x Š x V):

350 x 147 x 240 mm

Hmotnost balení A-box: 3,9 kg

Logistické údaje

Množství v balení A-Box: 20 ks

Kód EAN balení A box (Argentina): 87 10103

31630 5

Kód EAN balení A box (Brazílie): 87 10103

29995 0

Kód EAN balení F box (Argentina): 87 10103

31629 9

Kód EAN balení F box (Brazílie): 87 10103

29994 3

Systém čištění

Hlavní součásti filtru: Granulovaný aktivní

uhlík GAC, Membrána z dutého vlákna

Životnost filtru: 2400 l nebo přibl. 8 měsíců

Čisticí výkon 

Bakterie: 99,99 %

Chlór: >80 %

Odstranění těkavých organických chemikálií:

Ano

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: průměrně 2 l/min

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Specifikace provedení

Barva(y): Bílý

Materiály: Plastový
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