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Egyszerűen előállítható tiszta víz
Micro Pure szűrővel

A speciális szűrőrendszer a tisztítás során eltávolítja a vízből a baktériumokat, a káros szerves vegyületeket és a

klórt, ugyanakkor megőrzi a jótékony ásványi anyagokat

Tiszta víz

Eltávolítja a baktériumokat, a káros szerves vegyületeket és a klórt

Egyszerű használat

QuickTwist szerkezet az egyszerű szűrőcseréhez



Víztisztító szűrő WP3911/00

Fénypontok Műszaki adatok

MicroClean szűrő

A MicroClean szűrő olyan többszörös

szűrőrendszer, mely kiszűri a vízből a

baktériumokat, a szennyeződéseket és a

szagokat. Az eredmény tiszta, biztonságosan

fogyasztható és kellemesebb ízű ivóvíz. A

rendszer összetevői: korszerű kapilláris

membrán, mely több mint 520 milliárd

mikropórusával a baktériumok 99,99%-át

eltávolítja; szemcsés aktív szén, mely kiszűri a

kellemetlen klórt, a rossz ízt és szagokat. A

szűrő ugyanakkor átengedi a hasznos ásványi

anyagokat, melyek fontos szerepet játszanak

az emberi egészség megőrzésében.

QuickTwist szűrőcsere (gyorsan

felcsavarható)

A QuickTwist szűrőcserélő rendszer gyors,

egyszerű és biztonságos szűrőcserét tesz

lehetővé.

Származási hely

Csereszűrő: Japán

Tömeg és méretek

Termék méretei (ho x szé x ma): 60 x 64 x

105 mm

Termék tömege: 150 g

F-doboz méretei (ho x szé x ma): 66 x 66 x

112 mm

Csomagolás tömege: 170 g

A-doboz méretei (h x sz x m): 350 x 147 x

240 mm

Gyűjtőcsomagolás tömege: 3,9 kg

Logisztikai adatok

Gyűjtőcsomagolásban található mennyiség:

20 db

EAN gyűjtőcsomagolás (Argentína): 87 10103

31630 5

EAN gyűjtőcsomagolás (Brazília): 87 10103

29995 0

EAN csomagolás (Argentína): 87 10103 31629

9

EAN csomagolás (Brazília): 87 10103 29994 3

Tisztítórendszer

A szűrő fő alkotórészei: Szemcsés aktív szén

(GAC), Kapilláris membrán

Szűrő élettartama: 2400 l vagy kb. 8 hónap

Tisztítási teljesítmény 

Baktériumok:: 99,99 %

Klór:: >80 %

Párolgó szerves vegyületek kiszűrése

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: átlagosan 2 l/min

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Fehér

Anyagok: műanyag
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