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Вода с по-добър вкус по лесен начин
С филтър Pure Taste

Подобрява вкуса на водата за пиене и готвене, като отстранява хлора и други примеси с помощта на активен въглен със

сребърно покритие.

Вода с по-добър вкус

Филтър PureTaste за по-чиста вода с по-добър вкус

По лесния начин

Големият дебит позволява максимален дебит от 2 литра на минута

Простота

Система QuickTwist за лесна подмяна на филтъра



Филтър за пречиствател на вода WP3961/00

Акценти Спецификации

Филтър PureTaste

Филтърът PureTaste отстранява от чешмяната вода

нежелания хлор, лошия вкус и миризмите, както и

по-значителните утайки, като осигурява по-чиста и

по-добра на вкус вода за пиене, готвене и миене. При

това активният въглен със сребърно покритие

предотвратява развитието на бактерии във

вътрешността на филтъра.

Страна на произход

Резервен филтър: Япония

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 44 x 44 x 90 мм

Тегло на изделието: 50 г

Размери на F-кутията (Д x Ш x В): 47 x 47 x 100 мм

Тегло на F-кутията: 60 г

Размери на A-кутията (Д x Ш x В): 250 x 195 x

210 мм

Тегло на A-кутията: 2,6 кг

Логистични данни

Количество в една A-кутия: 40 бр.

EAN A-кутия (Аржентина): 87 10103 31634 3

EAN A-кутия (Бразилия): 87 10103 29997 4

EAN F-кутия (Аржентина): 87 10103 31633 6

EAN F-кутия (Бразилия): 87 10103 29996 7

Система за пречистване

Основни компоненти на филтъра: Гранулиран

активен въглен със сребърно покритие

Живот на филтъра: 2000 литра или около 6 месеца

Характеристики на пречистването 

Хлор: >80 %

Избистряне

Условия за входящата вода

Минимално налягане на водата на входа: 0,7 бара

Максимално налягане на водата на входа: 3,5 бара

Минимална температура на водата на входа: 5 °C

Максимална температура на водата на входа: 50 °C

Воден дебит: 2 л/мин.

Устойчивост

Опаковка: над 90% рециклирани материали

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): бял

Материали: Пластмаса
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