
 

Purificador de água
para torneira

 

PureTaste

 

WP3861

É fácil obter água com melhor sabor
com filtro PureTaste

Purificador de água compacto e fácil de utilizar que melhora o sabor da sua água para beber e para cozinhar

removendo o cloro e outras impurezas com o filtro de carbono activado com revestimento de prata.

Água com melhor sabor

Filtro PureTaste para água mais limpa e com melhor sabor

Fácil de usar

O alerta PureProtect informa-o quando deve mudar o filtro

Fluxo elevado com saída máxima de 2 litros por minuto

Simplicidade

Adaptadores para torneiras QuickFit para instalação fácil na sua torneira

Mecanismo QuickTwist avançado para uma substituição simples do filtro



Purificador de água para torneira WP3861/00

Destaques Especificações

Filtro PureTaste

O filtro PureTaste remove o cloro desagradável,

sabores e cheiros incomodativos e sedimentos

da água da torneira, garantindo uma água

mais pura e com melhor sabor para beber,

cozinhar e lavar frutas e legumes. Além disso,

o carbono activado com revestimento de prata

evita o crescimento de bactérias dentro do

filtro, proporcionando-lhe uma segurança extra

para a sua água.

Alerta PureProtect

O alerta PureProtect é um autocolante com os

meses do ano que pode ser facilmente colado

à tampa do filtro. Marcando o mês da

substituição, assim tem a certeza de que se

lembrará de substituir o filtro atempadamente,

garantindo-lhe água pura ilimitada.

Fluxo elevado

O purificador de água compacto possui um

fluxo máximo de 2 litros por minuto, muito

próximo do fluxo normal de água não filtrada.

Ao rodar o selector da água pode escolher

entre fluxo ou pulverização de água não

filtrada ou pulverização de água filtrada.

Adaptadores para torneiras QuickFit

Este purificador de água avançado inclui

diversos adaptadores para torneiras QuickFit,

para o ajudar a instalar o seu purificador na

torneira de forma fácil e simples. Senso e

simplicidade autênticos.

Mudança de filtro QuickTwist

O mecanismo avançado de mudança do filtro

QuickTwist torna a mudança do filtro numa

operação rápida, simples e segura, conferindo

ao seu purificador de água senso e

simplicidade.

Especificações gerais

Acessórios: 8 adaptadores QuickFit para

torneiras, alerta PureProtect

Cartucho de filtro para substituição: WP3961

Selecção de água: jacto de água filtrada, jacto

de água não filtrada, fluxo de água não

filtrada

Caudal de água: 2 l/min

Caudal de água: 5 °C

Especificações de design

Cor(es): branco

Peso do produto: 260 g

Dimensões do produto (C x L x A): 65 x 143 x

106 mm

Materiais: Plástico

Sistema de purificação

Eliminação do cloro: > 75 %

Remoção da turvação: 3000 litros ou aprox. 1

ano

Especificações do filtro

Vida útil do filtro: 2000 l ou aprox. 6 meses

Componentes principais do filtro: GAC com

revestimento de prata

Condições de entrada da água

Pressão mín. de entrada da água: 0,7 bares

Pressão máx. de entrada da água: 3,5 bares

Temperatura máx. de entrada da água: 50 °C

País de origem

Filtro de substituição: Japão

Purificador de água: Japão

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel

reciclado
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