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WP3861

Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz
Pure Taste szűrővel

A kompakt és egyszerűen szerelhető víztisztító ezüstbevonatú aktív szén szűrője megtisztítja a vizet a klórtól és

az egyéb szennyeződésektől, ezáltal kellemesebbé teszi az ivóvíz és a főzéshez használt víz ízét.

Kellemes aromájú víz

PureTaste szűrő a tisztább és jobb ízű vízért

Egyszerűen használható

Egyszerűen használható szűrőcsere-kijelzés

A nagy átfolyás percenként maximum 2 liter átáramlását teszi lehetővé.

Egyszerű használat

QuickFit csaptoldatok a konyhai csapra való felszereléshez

QuickTwist szerkezet az egyszerű szűrőcseréhez



Csapra szerelhető víztisztító WP3861/00

Fénypontok Műszaki adatok

PureTaste szűrő

A PureTaste szűrő eltávolítja a klórt, a

kellemetlen ízeket és szagokat, továbbá a

csapvízben nagy mennyiségben lerakódott

anyagokat, így tisztább és kellemesebb ízű víz

áll rendelkezésre iváshoz, főzéshez és

tisztításhoz. Az ezüstbevonatú aktív szén

megakadályozza a baktériumok

elszaporodását is a szűrőben.

PureProtect (szűrőcsere-) figyelmeztetés

A PureProtect figyelmeztetés az év hónapjait

feltüntető matrica, mely könnyen ráragasztható

a szűrősapkára. A csere hónapját megjelölve

biztos lehet benne, hogy nem felejtkezik el a

következő szűrőcsere időpontjáról.

Nagy átfolyás

A kompakt víztisztító maximális vízárama 2

liter/perc, ami alig tér el a szűretlen víz normál

áramlási sebességétől. A víztípus- és

módkiválasztó karral válthat a szűretlen

áramlás vagy permet, illetve a szűrt permet

között.

QuickFit ( gyoran szerelhető) csaptoldatok

A készülékhez többféle méretű QuickFit

csaptoldat jár, melyek segítségével a szűrő

szinte bármilyen konyhai csapra felszerelhető

QuickTwist szűrőcsere (gyorsan

felcsavarható)

A QuickTwist szűrőcserélő rendszer gyors,

egyszerű és biztonságos szűrőcserét tesz

lehetővé.

Általános jellemzők

Víztípus-kiválasztás: Szűrt permet, Szűretlen

permet, Szűretlen áramlás

Csereszűrőbetét: WP3961

Tartozékok: 8 db, a készülék csapra

szereléséhez használatos QuickFit adapter,

PureProtect figyelmeztetés

Származási hely

Víztisztító: Japán

Csereszűrő: Japán

Tömeg és méretek

Termék méretei (ho x szé x ma): 65 x 143 x

106 mm

Termék tömege: 260 g

F-doboz méretei (ho x szé x ma): 84 x 170 x

140 mm

Csomagolás tömege: 440 g

A-doboz méretei (h x sz x m): 360 x 450 x

310 mm

Gyűjtőcsomagolás tömege: 9,7 kg

Logisztikai adatok

EAN csomagolás: 87 10103 29990 5

EAN gyűjtőcsomagolás: 87 10103 29991 2

Gyűjtőcsomagolásban található mennyiség:

20 db

Tisztítórendszer

A szűrő fő alkotórészei: Ezüstbevonatú

szemcsés aktív szén (GAC)

Szűrő élettartama: 2000 l vagy kb. 6 hónap

Tisztítási teljesítmény 

Klór:: > 75 %

Zavarosság megszüntetése

Bemenő vízre vonatkozó előírások

Min. bemeneti víznyomás: 0,7 bar

Max. bemeneti víznyomás: 3,5 bar

Bemenő víz minimális hőmérséklete: 5 °C

Bemenő víz maximális hőmérséklete: 50 °C

Vízáramlási sebesség: 2 l/min

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Fehér

Anyagok: műanyag
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