
Náhradný filter pre
čistenie vody

WP3922

Čistá voda pripravená s ľahkosťou
S filtrom Micro X-Clean

Zdokonalený filtračný systém založený na membráne z dutých vlákien a meniča iónov, ktorý odstraňuje baktérie,

škodlivé organické zlúčeniny, chlór a olovo. Zlepšuje chuť a vôňu a zachová vo vašej vode prospešné minerály.

Čistá voda

Odstraňuje baktérie, rozpustené olovo a škodlivé organické zlúčeniny

Bez námahy

Mechanizmus QuickTwist pre jednoduchú výmenu filtra



Náhradný filter pre čistenie vody WP3922/00

Hlavné prvky Technické údaje

Filter Micro X-Clean

Filter Micro X-Clean predstavuje multi-filtračný

systém. Skladá sa z technologicky pokročilej

membrány s dutými vláknami, ktorá obsahuje

viac ako 300 miliárd mikropórov pre efektívne

odstraňovanie 99,99 % všetkých baktérií,

meniča iónov na odstraňovanie škodlivého

rozpusteného olova, jemného granulovaného

aktívneho uhlia, ktoré odstraňuje škodlivé

vedľajšie produkty chlórovania, škodlivé

znečisťujúce látky ako prchavé organické

chemikálie, a poľnohospodárske znečisťujúce

látky ako pesticíd CAT. Odstraňuje aj

nepríjemný chlór, zlú chuť a zápachy. Filter

uchováva v pitnej vode prospešné minerály,

ktoré sú životne dôležité pre ľudské zdravie.

Krajina pôvodu

Vymeniteľný filter: Japonsko

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V): 60 x 64 x

105 mm

Hmotnosť produktu: 180 g

Rozmery krabice F (D x Š x V): 66 x 66 x

112 mm

Hmotnosť obalu: 190 g

Rozmery A boxu (D x Š x V): 345 x 145 x

130 mm

Hmotnosť kartónu: 2,1 kg

Logistické údaje

EAN F box: 87 10103 40065 3

EAN A box: 87 10103 40066 0

Množstvo v kartóne A-box: 10 ks

Špecifikácie filtra

Hlavné komponenty filtra: Predfiltrácia

usadenín, Granulovaný aktivovaný uhlík GAC,

Membrána z dutých vlákien, Menič iónov

Životnosť filtra: 1500 l alebo približne 3

mesiace

Čistiaci výkon 

Baktérie: 99,99 %

Chlór: > 75 %

Odstraňovanie prchavých organických zložiek

Odstraňovanie zakalenosti

Odstraňovanie pesticídov

Odstraňovanie hormónov

Podmienky pre vstup vody

Min. vstupný tlak vody: 0,7 bary(ov)

Max. vstupný tlak vody: 3,5 bary(ov)

Min. vstupná teplota vody: 5 °C

Max. vstupná teplota vody: 50 °C

Prietok vody: 1,6 l/min

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Biela

Materiály: Plast
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