
Čistá voda z
vodovodu

WP3822

Čistá voda pripravená s ľahkosťou
Filter Micro X-Clean

Čistá voda

Odstraňuje baktérie, škodlivé organické zložky, olovo a nepríjemné zápachy

Bez námahy

Vysoký prietok umožňuje maximálnu úroveň prietoku 2 litre za minútu

Adaptéry na hrdlo QuickFit pre jednoduchú inštaláciu na kuchynskú vodovodnú

batériu

Mechanizmus QuickTwist pre jednoduchú výmenu filtra

Elektronická výstraha PureProtect na displeji LCD



Čistá voda z vodovodu WP3822/00

Hlavné prvky Technické údaje

Vysoký prietok

Tento kompaktný čistič vody dosahuje

maximálnu úroveň prietoku dva litre za minútu,

čo zaisťuje malú zmenu normálneho prietoku

nefiltrovanej vody. Jednoduchým otočením

páčky na výber vody budete mať tiež na výber

tok alebo rozstrekovanie nefiltrovanej vody

alebo rozstrekovanie filtrovanej vody.

Filter Micro X-Clean

Filter Micro X-Clean predstavuje multi-filtračný

systém. Skladá sa z (1) technologicky pokročilej

membrány s dutými vláknami, ktorá obsahuje

viac ako 300 miliárd mikropórov pre efektívne

odstraňovanie 99,99% všetkých baktérií, (2)

meniča iónov na odstraňovanie škodlivého

rozpusteného olova, (3) jemného

granulovaného aktívneho uhlia, ktoré

odstraňuje škodlivé vedľajšie produkty

chlórovania, škodlivé znečisťujúce látky ako

prchavé organické chemikálie, a

poľnohospodárske znečisťujúce látky ako

pesticíd CAT. Odstraňuje aj nepríjemný chlór,

zlú chuť a zápachy. Filter uchováva v pitnej

vode užitočné minerály, ktoré sú životne

dôležité pre ľudské zdravie

Adaptéry na hrdlo QuickFit

Zariadenie sa dodáva s niekoľkými

prispôsobenými adaptérmi na hrdlo

vodovodnej batérie QuickFit, ktoré zaisťujú

jeho vhodnosť pre takmer každý typ hrdla

kuchynskej batérie

Výmena filtra QuickTwist

Mechanizmus výmeny filtra QuickTwist zaisťuje

rýchlu, jednoduchú a bezpečnú výmenu filtra.

Elektronická výstraha PureProtect na displeji

LCD

Displej LCD na čističke vody ukazuje aktuálnu

zostávajúcu kapacitu filtra. Blikajúci signál vás

upozorní, keď je potrebné vymeniť filter.

Všeobecné špecifikácie

Výber vody: Filtrované rozprašovanie,

Nefiltrované rozprašovanie, Nefiltrovaný tok

Náhradná kazeta filtra: WP3922

Príslušenstvo: 8 adaptérov na hrdlo

kuchynskej batérie QuickFit, Farebne rozlíšené

upozornenie PureProtect

Technické údaje

Hlavné komponenty filtra: Polysulfónová

membrána z dutých vlákien, Granulovaný

aktivovaný uhlík, Menič iónov

Max. vstupná teplota vody: 50 °C

Vstupný tlak vody: 70 - 350 kPa

Úvodný prietok vody: 1,6 l/min., Tlak vody pri

100 kPa, Teplota vody pri 20°C

Kapacita obmedzenia zakalenosti: 1500 litrov

(hustota pri 2 NTU)

Kapacita obmedzenia chlóru: 1500 litrov

(hustota pri 2 ppm)

Redukčná kapacita rozpusteného olova: 1500

litrov (koncentrácia pri 0,01 mg/l alebo menej)

Redukčná kapacita pesticídov (CAT): 1500

litrov (koncentrácia pri 0,0006 mg/l alebo

menej)

Redukčná kapacita prchavých organických

zložiek: 1500 litrov (koncentrácia pri 0,04 mg/l

alebo menej)

Životnosť filtra: Približne 3 mesiace

Rozmery a hmotnosť

Rozmery produktu (D x Š x V): 93 x 144 x

112 mm

Hmotnosť produktu: 390 g

Rozmery F-boxu (D x Š x V): 88 x 170 x

140 mm

Hmotnosť obalu: 510 g

Rozmery A-boxu (D x Š x V): 360 x 450 x

165 mm

Hmotnosť kartónu: 5,9 kg

Logistické údaje

EAN F box: 87 10103 40053 0

EAN A box: 87 10103 40054 7

Množstvo v kartóne: 10 ks

Krajina pôvodu: Japonsko
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