
Wymienny filtr do
oczyszczacza nakranowego

 

Pure Taste

 

WP3961

Łatwy sposób na dobrą wodę
Filtr Pure Taste

Poprawia smak wody, usuwając chlor i inne zanieczyszczenia dzięki systemowi węglowemu impregnowanemu

srebrem.

Smaczna woda

Filtr Pure Taste zapewnia czystszą i smaczniejszą wodę

Łatwa obsługa

Duża przepustowość – maksymalna prędkość przepływu wynosi 2 litry na minutę

Prostota

Zaawansowany mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra



Wymienny filtr do oczyszczacza nakranowego WP3961/00

Zalety Dane techniczne

Filtr Pure Taste

Filtr Pure Taste usuwa nieprzyjemny zapach i

smak chloru oraz większość osadów,

zapewniając czystszą i smaczniejszą wodę do

picia, gotowania oraz mycia owoców i warzyw.

Ponadto aktywny węgiel impregnowany

srebrem zapobiega rozwojowi bakterii

wewnątrz filtra, co zapewnia dodatkową

ochronę wody.

Duża przepustowość

Ten niewielki filtr wody charakteryzuje się

maksymalną prędkością przepływu,

wynoszącą 2 litry na minutę, co nie odbiega

od standardowej prędkości przepływu wody

niefiltrowanej. Obracając dźwignię zmiany

strumienia wody, można wybrać następujący

strumień: rozpylony niefiltrowany, zwykły

niefiltrowany lub rozpylony przefiltrowany.

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: 50 g

Wymiary produktu (D x S x W):

44 x 44 x 90 mm

Materiały: plastik

System oczyszczania

Usuwanie chloru: > 80 %

Redukcja mętności wody: 3000 litrów lub ok.

1 roku

Dane techniczne filtra

Okres przydatności filtra: 2000 l lub ok. 6

miesięcy

Główne elementy składowe filtra:

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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