Philips
Filtrační konvice na vodu

Mikrofiltrace
Vejde se do dvířek ledničky
Digitální časovač

AWP2936BLT

Osvěžte se
svěží a křišťálově čistou vodou
Obsahuje Micro X-Clean filtrační patronu, která snižuje množství látek zhoršujících chuť
vody.
Svěží a křišťálově čistá voda
• Připravte si tu nejlepší vodu
Snadná příprava
• Digitální časovač vám připomene, kdy filtr vyměnit
• Odklápěcí víko umožňuje doplňovat vodu jednou rukou
• Provedení odolné proti prachu zajišťuje, že voda zůstane čistá.
Dobré pro vás i pro životní prostředí
• Prodlužuje životnost kuchyňských přístrojů
• Lahodná voda za zlomek ceny balené vody
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Filtrační konvice na vodu

Mikrofiltrace Vejde se do dvířek ledničky, Digitální časovač

Specifikace
Obecné specifikace

•
•
•
•
•

Barva: Mlhavě modrá
Objem džbánku: 3,0 L
Rychlost průtoku vody: 0,3 l/min
Životnost filtru: 1 měsíc
Náhradní filtrační patrona: AWP210/AWP211/
AWP212
• Množství filtrů: 1 ks v balení

Přednosti
Země původu

• Nádoba: Vyrobeno v Číně

Podmínky vstupní vody

• Kvalita vstupní vody: Voda z obecního vodovodu
• Teplota vstupní vody: 5-38 °C

Micro X-Clean filtrační patrona

Vychutnejte si svěží a křišťálově čistou vodu a také
lahodné teplé i studené nápoje. Filtr Philips Micro XClean snižuje obsah chlóru, vodního kamene,
těžkých kovů nově vznikajících znečišťujících látek,
jako jsou mikroplasty a PFOA.*

•

Digitální časovač

Digitální časovač vám připomene, kdy filtr vyměnit,
a dosáhnout nejlepší výsledek.

Víko pro snadné plnění

Odklápěcí víko umožňuje doplňovat vodu jednou
rukou.

Prachuodolná

Kryt proti prachu účinně udržuje vodu čistou tím, že
zabraňuje vniknutí prachu do nádobky na filtrovanou
vodu.

Zabraňuje usazování vodního kamene

Prodlužuje životnost kuchyňských přístrojů tím, že
zabraňuje usazování vodního kamene.

Úsporné a šetrné k životnímu prostředí
Voda skvělé chuti za zlomek ceny balené vody
a s minimem odpadu.
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* * Znečišťující látky nebo jiné látky, jejichž obsah tento vodní filtr
redukuje, nejsou nutně obsaženy ve vodě všech uživatelů.

