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Asendusfilter kraanile 
kinnitatava veepuhasti 
jaoks

Micro X-Pure

WP3922
Lihtsalttehtav puhas vesi

Micro X-Pure'i filter
Õõneskiududega membraanil ja ioonivahetil põhinev täiustatud filtreerimissüsteem, mis 
eemaldab bakterid, kahjulikud orgaanilised ained, kloori ja plii. See parandab vee maitset 
ja lõhna ning säilitab kasulikud mineraalained.

Puhas vesi
• Eemaldab bakterid, lahustuva plii ja kahjulikud orgaanilised ained

Lihtsalttehtav
• Täiustatud Quick Twisti mehhanism filtri hõlpsaks vahetamiseks



 Micro X-Cleani filter
Micro X-Clean on mitmeotstarbeline 
filtreerimissüsteem, mis koosneb 
kõrgtehnoloogilisest kapillaarmembraanist, mis 
omakorda sisaldab erinevatest bakteritest 99,99% 
tõhusaks eemaldamiseks rohkem kui 300 miljardit 
mikroõõnsust; ioonivahetist, mis eemaldab kahjuliku 
lahustuva plii; peeneks granuleeritud aktiivsöest, et 
eemaldada kloorimisel tekkivad kõrvaltooted, 
kahjulikud tööstuslikud saasteaineid, lenduvad 
orgaanilised kemikaalid, ja sellised 
põllumajanduslikud saasteained nagu CAT-
pestitsiidid. Samuti eemaldab see ebameeldiva kloori, 
halva maitse ja lõhnad. Filter säilitab joogivees olevad, 
inimesele eluliselt vajalikud kasulikud mineraalid.

QuickTwisti filtri vahetamine
Täiustatud Quick Twisti filtri vahetamise mehhanism 
muudab filtri vahetamise kiireks, lihtsaks ja 
turvaliseks, tänu millele on teie veepuhasti tõeliselt 
mõistlik ja lihtne lahendus.
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Üldine spetsifikatsioon
• Vee voolukiirus: 5 °C
• Vee voolukiirus: 1,6 l/min

Projektlahenduse spetsifikatsioon
• Värvus(-ed): valge
• Toote kaal: 180 g
• Toote mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 60 x 64 

x 105 mm
• Materjalid: plast

Puhastussüsteem
• Bakterite eemaldamine: 99,99 %
• Kloori eemaldamine: > 75 %
• Hägususe kõrvaldamine: 3000 liitrit või umbes 1 

aasta
• Lahustuvate orgaaniliste ühendite eemaldamine
• Hormoonide eemaldamine
• Pestitsiidide eemaldamine

Filtri andmed
• Filtri tööiga: 1500 l või umbes 3 kuud
• Põhifiltri koostisosad: õõneskiududega membraan, 

granuleeritud aktiivsüsi, ioonivahetusvaik, sademe 
eelfilter

Siseneva vee tingimused
• Siseneva vee minimaalne surve: 0,7 bar
• Siseneva vee maksimaalne surve: 3,5 bar
• Siseneva vee maksimaalne temperatuur: 50 °C

Päritoluriik
• Asendusfilter: Jaapan

Säästvus
• Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest
•
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