
 

Kraani külge
paigaldatav veepuhasti

 

Micro Pure'i

 

WP3811

Lihtsalttehtav puhas vesi
Micro Pure'i filtriga

Kompaktne ja lihtsalt paigaldatav veepuhasti, mis eemaldab Micro Pure'i filtri abil veest bakterid, kahjulikud

orgaanilised ained ja kloori, kuid säilitab kõik kasulikud mineraalained.

Puhas vesi

Eemaldab kõik bakterid, kahjulikud orgaanilised ained ja kloori

Lihtsalttehtav

Pure Protecti hoiatus annab teile teada, millal filter vahetamist vajab

Hi-Flow-funktsioon maksimaalse voolukiirusega 2 l minutis

Lihtsus

QuickFiti kraaniadapterid hõlpsaks köögikraanile paigaldamiseks

Täiustatud Quick Twisti mehhanism filtri hõlpsaks vahetamiseks

Säästvus

Maksimaalne jõudlus ilma igasuguse elektrikuluta



Kraani külge paigaldatav veepuhasti WP3811/00

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Micro Pure'i filter

MicroPure'i filter on mitmeotstarbeline

filtreerimissüsteem, mis eemaldab bakterid,

lisandid ja lõhnad ning muudab joogivee

puhtaks, ohutuks ja maitsvaks. See koosneb

kõrgtehnoloogilisest kapillaarmembraanist, mis

omakorda sisaldab erinevatest bakteritest

99,99% tõhusaks eemaldamiseks rohkem kui

520 miljardit mikroõõnsust, ja granuleeritud

aktiivsöest, mis eemaldab ebameeldiva kloori,

halva maitse ja lõhnad. Filter säilitab joogivees

olevad, inimesele eluliselt vajalikud kasulikud

mineraalid.

Pure Protecti hoiatus

Täiustatud ja lihtsa värvikoodiga Pure Protecti

hoiatus aitab kasutajatel filtri õigel ajal ja

hõlpsalt välja vahetada: kui membraan muutub

tumehalliks või roostepruuniks, on käes aeg

filter asendada.

Hi-Flow-funktsioon

Selle kompaktse veepuhastaja maksimaalne

voolukiirus on 2 liitrit minutis, mis on võrreldes

filtreerimata veevoo tavakiirusega pisut

aeglasem. Kui keerate veejoa regulaatori

kangikest, saate hõlpsalt valida kas veejoa,

piserdava filtreerimata või piserdava filtreeritud

veejoa.

QuickFiti kraaniadapterid

Sellel täiustatud veepuhastil on mitu

spetsiaalset Quick-Fiti kraaniadapterit, et

saaksite puhasti lihtsalt ja kerge vaevaga on

köögikraanile kinnitada. Tõeliselt mõistlik ja

lihtne lahendus.

QuickTwisti filtri vahetamine

Täiustatud Quick Twisti filtri vahetamise

mehhanism muudab filtri vahetamise kiireks,

lihtsaks ja turvaliseks, tänu millele on teie

veepuhasti tõeliselt mõistlik ja lihtne lahendus.

Ei mingit energiakulu

Loodud töötama ilma elektrita, pakkudes

maksimaalset jõudlust. Jätkusuutlikkust toetav

lahendus.

Üldine spetsifikatsioon

Tarvikud: Kaheksa QuickFiti kraanile

kinnitamise adapterit, PureProtecti hoiatus

Asendusfiltri kassett: WP3911

Veejoa selektor: filtreeritud piserdav veejuga,

filtreerimata piserdav veejuga, filtreerimata

veejuga

Vee voolukiirus: 2 l/min

Vee voolukiirus: 5 °C

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Värvus(-ed): valge

Toote kaal: 230 g

Toote mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 60 x

137 x 105 mm

Materjalid: plast

Puhastussüsteem

Bakterite eemaldamine: 99,99 %

Kloori eemaldamine: > 75 %

Hägususe kõrvaldamine: 3000 liitrit või

umbes 1 aasta

Lahustuvate orgaaniliste ühendite

eemaldamine

Filtri andmed

Filtri tööiga: 2400 l või umbes 8 kuud

Põhifiltri koostisosad: õõneskiududega

membraan, granuleeritud aktiivsüsi

Siseneva vee tingimused

Siseneva vee minimaalne surve: 0,7 bar

Siseneva vee maksimaalne surve: 3,5 bar

Siseneva vee maksimaalne temperatuur:

50 °C

Päritoluriik

Asendusfilter: Jaapan

Veepuhasti: Jaapan

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud

paberist
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