
 

 

„Philips“
Keič. filtravimo elementas 
ant čiaupo tvirt. filtrui

Micro X-Pure

WP3922
Turėti gryno vandens – paprasta

„Micro X-Pure“ filtras
Pažangi filtravimo sistema, kuri išsiskiria tuščiavidure membrana ir jonų keitikliu, kuris šalina 
bakterijas, kenksmingus organinius junginius, chlorą ir šviną. Ji pagardina vandens skonį ir 
kvapą bei išsaugo naudingus mineralus.

Tyras vanduo
• Pašalina bakterijas, ištirpusį šviną ir kenksmingus organinius junginius

Paprasta
• Modernus „Quick Twist“ mechanizmas leis lengvai pakeisti filtrą



 „Micro X-Clean“ filtras
„Micro X-Clean“ yra daugiasluoksnė filtravimo 
sistema. Jame yra aukštos kokybės tuščiavidurių 
skaidulų membrana, su daugiau nei 300 mln. 
mikroporų, efektyviai pašalinanti 99,99 % visų 
bakterijų, jonų keitiklis, pašalinantis kenksmingą 
ištirpusį šviną, smulki granuliuota aktyvinta anglis, 
šalinanti kenksmingus chloro produktus, 
kenksmingus pramoninius teršalus, tokius kaip lakieji 
organiniai chemikalai, ir žemės ūkio teršalus, tokius 
kaip pesticidai. Be to, jis pašalina nemalonų chlorą, 
blogą skonį ir kvapus. Filtras geriamajame vandenyje 
išsaugo geruosius mineralus, kurie yra svarbūs 
žmogaus sveikatai.

„QuickTwist“ filtro keitimas
Modernus „Quick Twist“ filtro keitimo mechanizmas 
leidžia pakeisti filtrą greitai, lengvai ir saugiai, 
suteikdamas jūsų vandens filtrui patogumo ir 
paprastumo.
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Bendrosios specifikacijos
• Vandens srauto greitis: 5 °C
• Vandens srauto greitis: 1,6 l/min

Projektinės specifikacijos
• Spalva (-os): balta
• Gaminio svoris: 180 g
• Gaminio matmenys (I x P x A): 60 x 64 x 105 mm
• Medžiagos: plastikas

Filtravimo sistema
• Bakterijų pašalinimas: 99,99 %
• Chloro pašalinimas: 75 %
• Drumzlių pašalinimas: 3000 litrų arba apytiksl. 1 

metai
• Lakiųjų organinių junginių pašalinimas
• Hormonų pašalinimas
• Pesticidų pašalinimas

Filtro techniniai duomenys
• Filtro eksploatavimo laikas: 1500 l arba apytiksl. 3 

mėnesiai
• Pagrindinės filtro sudedamosios dalys: tuščiavidurio 

pluošto membrana, granuliuota aktyvintoji anglis 
GAC, jonų mainų derva, pirminis nuosėdų filtras

Įleidžiamo vandens sąlygos
• Min. vandens tiekimo slėgis: 0,7 barų
• Maks. vandens tiekimo slėgis: 3,5 barų
• Aukščiausia įtekančio vandens temperatūra: 50 °C

Kilmės šalis
• Filtro pakeitimas: Japonija

Pastovumas
• Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos
•
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