
Wymienny filtr do
oczyszczacza nakranowego

 

Micro Pure

 

WP3911

Łatwy sposób na czystą wodę
Filtr Micro Pure

Zaawansowany system filtracji zapewnia czystą wodę, usuwając z niej bakterie, szkodliwe związki chemiczne i

chlor, jednocześnie zachowując wszystkie cenne minerały.

Czysta woda

Usuwa wszystkie bakterie, szkodliwe związki chemiczne i chlor

Prostota

Zaawansowany mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra



Wymienny filtr do oczyszczacza nakranowego WP3911/00

Zalety Dane techniczne

Filtr Micro Pure

Filtr Micro Pure to wielowarstwowy system

filtracji, który usuwa wszystkie bakterie,

zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy,

zapewniając czystą, bezpieczną i smaczną

wodę pitną. Składa się on z nowoczesnej

membrany z włókna syntetycznego, która

zawiera ponad 520 miliardów mikrootworków

skutecznie zatrzymujących 99,99% wszystkich

bakterii oraz granulowanego węgla aktywnego,

który usuwa z wody nieprzyjemny zapach i

smak chloru. Filtr nie usuwa z wody ważnych

dla zdrowia minerałów.

System wymiany filtra Quick Twist

Zaawansowany mechanizm wymiany filtra

Quick Twist sprawia, że wymiana filtra staje

się szybka, łatwa i bezpieczna oraz nadaje

oczyszczaczowi wody zmysł prostoty.

Informacje ogólne

Przepustowość: 2 l/min

Przepustowość: 5 °C

Dane techniczne konstrukcji

Kolor(y): biały

Waga produktu: 150 g

Wymiary produktu (D x S x W):

60 x 64 x 105 mm

Materiały: plastik

System oczyszczania

Usuwanie bakterii: 99,99 %

Usuwanie chloru: > 80 %

Redukcja mętności wody: 3000 litrów lub ok.

1 roku

Usuwanie lotnych związków organicznych

Dane techniczne filtra

Okres przydatności filtra: 2400 l lub ok. 8

miesięcy

Główne elementy składowe filtra: membrana

z włókna syntetycznego, granulowany węgiel

aktywny (GAC)

Właściwości wody

Minimalne wejściowe ciśnienie wody: 0,7 bar

Maksymalne wejściowe ciśnienie wody:

3,5 bar

Maksymalna wejściowa temperatura wody:

50 °C

Kraj pochodzenia

Wymienny filtr: Japonia

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
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