
Filter pre zariadenie
na čistenie vody

 

Pure Taste

 

WP3961

Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou
S filtrom Pure Taste

Zlepší chuť vašej pitnej vody a vody na varenie – odstráni chlór a iné nečistoty pomocou aktívneho uhlíkového

systému so striebornou povrchovou vrstvou.

Voda s lahodnejšou chuťou

Filter PureTaste pre čistejšiu a chutnejšiu pitnú vodu

Bez námahy

Vysoký prietok umožňuje maximálnu úroveň prietoku 2 litre za minútu

Jednoduchosť

Mechanizmus QuickTwist pre jednoduchú výmenu filtra



Filter pre zariadenie na čistenie vody WP3961/00

Hlavné prvky Technické údaje

Filter PureTaste

Filter PureTaste odstraňuje nepríjemný chlór,

zlé chute a zápachy, ako aj veľké usadeniny z

vody z vodovodu, čím zaisťuje čistejšiu a

chutnejšiu vodu na pitie, varenie a umývanie.

Okrem toho aktívny uhlík so striebornou

povrchovou vrstvou zabraňuje rastu baktérií vo

filtri.

Krajina pôvodu

Vymeniteľný filter: Japonsko

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V): 44 x 44 x

90 mm

Hmotnosť produktu: 50 g

Rozmery krabice F (D x Š x V): 47 x 47 x

100 mm

Hmotnosť obalu: 60 g

Rozmery A boxu (D x Š x V): 250 x 195 x

210 mm

Hmotnosť kartónu: 2,6 kg

Logistické údaje

Množstvo v kartóne A-box: 40 ks

EAN A box (Argentína): 87 10103 31634 3

EAN A box (Brazília): 87 10103 29997 4

EAN F box (Argentína): 87 10103 31633 6

EAN F box (Brazília): 87 10103 29996 7

Čistiaci systém

Hlavné komponenty filtra: GAC so striebornou

povrchovou vrstvou

Životnosť filtra: 2000 l alebo približne 6

mesiacov

Čistiaci výkon 

Chlór: >80 %

Odstraňovanie zakalenosti

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: 2 l/min

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Biela

Materiály: Plast
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