
Пречиствател на вода

за чешма

 

Цифров Micro X-Pure

Цифров

Micro X-Pure

 

WP 3822

Пречистена вода по лесен начин
с цифрова сигнализация PureProtect

Компактен и усъвършенстван пречиствател на вода, който ви дава безопасна и чиста вода,

като отстранява бактериите, разтворимото олово, вредните органични вещества и хлора с

микрофилтър X-Pure. Прецизният му дисплей ви уведомява точно кога трябва да смените

филтъра

Чиста вода

Отстранява бактерии, разтворимо олово и вредни органични вещества

По лесния начин

Прецизният LCD дисплей ви уведомява кога трябва да смените филтъра

Големият дебит позволява максимален дебит от 2 литра на минута

Простота

Адаптери за чешма QuickFit за лесен монтаж към кухненската чешма

Система QuickTwist за лесна подмяна на филтъра



Пречиствател на вода за чешма WP3822/00

Акценти Спецификации

Микрофилтър X-Clean

Micro X-Clean е многостепенна филтрираща система.

Тя се състои от високотехнологична мембрана с кухи

влакна, съдържаща над 300 милиарда микропори за

ефикасно отстраняване на 99,99% от всички

бактерии, йонообменен механизъм за отстраняване

на вредното разтворимо олово, фин гранулиран

активен въглен за премахване на вредните вещества,

съпътстващи хлорирането, вредните промишлени

замърсители, например летливите органични

съединения, и селскостопанските замърсители, като

пестицида CAT. Филтърът премахва и нежелания

хлор, лошия вкус и миризмите, като запазва

полезните минерали в питейната вода, които са

жизнено важни за организма.

Електронна сигнализация PureProtect на

течнокристален дисплей

LCD дисплеят на уреда за пречистване на вода

показва действителния оставащ работен ресурс на

филтъра в литри. Мигаща светлина ви предупреждава,

когато е необходимо да се подмени филтърът.

Голям дебит

Компактният блок за пречистване на вода е с

максимален дебит от два литра на минута, което

внася минимални изменения спрямо нормалния

дебит на нефилтрираната вода. Само с едно

завъртане на лоста за избор на вода имате и избор

между струя или разпръскване на нефилтрирана вода

или филтрирана вода.

Адаптери за чешма QuickFit

Уредът е с многобройни адаптери за чешма QuickFit,

което гарантира монтажа към почти всякакъв вид

чешма

Система QuickTwist за подмяна на филтъра

Механизмът за подмяна на филтъра QuickTwist прави

замяната на филтъра бърза, лесна и сигурна.

Общи спецификации

Избор на вода: Филтрирано разпръскване,

Нефилтрирано разпръскване, Нефилтрирана струя

Резервна филтрираща касета: WP3922

Аксесоари: 8 адаптера QuickFit за монтаж към

чешма, сигнализация PureProtect с цветна кодировка

Страна на произход

Резервен филтър: Япония

Уред за пречистване на вода: Япония

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 93 x 144 x

112 мм

Тегло на изделието: 390 г

Размери на F-кутията (Д x Ш x В): 88 x 170 x

140 мм

Тегло на F-кутията: 510 г

Размери на A-кутията (Д x Ш x В): 360 x 450 x

165 мм

Тегло на A-кутията: 5,9 кг

Логистични данни

EAN F-кутия: 87 10103 40053 0

EAN A-кутия: 87 10103 40054 7

Количество в една A-кутия: 10 бр.

Характеристики на филтъра

Основни компоненти на филтъра: Предфилтър за

утайки, Гранулиран активен въглен (ГАВ), Мембрана

от кухи влакна, Йонообменен механизъм

Живот на филтъра: 1500 литра или около 3 месеца

Характеристики на пречистването 

Бактерии: 99,99 %

Хлор: > 75 %

Отстраняване на летливи органични вещества

Избистряне

Отстраняване на секреции

Отстраняване на пестициди

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: 1,6 л/мин.

Устойчивост

Опаковка: над 90% рециклирани материали

Ръководство за потребителя: 100% рециклирана

хартия

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Бял и сребрист

Материали: Пластмаса
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