Philips GoZero
Filtrační lahev

AWP2722LIR

Čistě, bez žízně, venku s GO!
Čistá pitná voda, ať už jdete kamkoli
Filtr GoZero Adventure odstraňuje až 99,9 %* vodních patogenů včetně bakterií, virů
a parazitů, takže se můžete spolehnout, že vaše voda bude opravdu čistá. Snižuje také
množství částic, chemikálií a těžkých kovů a také zlepšuje chuť a čirost.
Křišťálově čistá a lahodná voda
• Bezpečná pitná voda, kdekoli, kdykoli
Ideální na cesty
• Odolná proti prachu
• Dokonale těsnící
Bezproblémový
• Lze umístit do myčky
• Časovač vám připomene, kdy filtr vyměnit
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Filtrační lahev

Specifikace
Obecné specifikace

•
•
•
•
•

Kapacita láhve (bez filtru): 590 ml/20oz
Materiál láhve: LDPE bez BPA
Množství filtrů: 1 ks v balení
Životnost filtru: 1 měsíc
Náhradní filtrační kazeta: Filtr Fitness AWP286/
AWP287, Filtr Adventure AWP294/AWP295

Přednosti
Podmínky vstupu vody

• Filtr Adventure AWP294/AWP295: Viditelně čistá
voda, 5–38 stupňů Celsia, Nikdy nepoužívejte
k filtraci mořské vody
• Filtr Fitness AWP286/AWP287: Voda z obecního
vodovodu, 5–38 stupňů Celsia
•

Filtr Adventure

Protože je vybavený inovativním elektro-adsorpčním
filtračním médiem, odstraní filtr Adventure z vody až
99,9 %* vodních patogenů, a vy tak budete mít
přístup k bezpečné pitné vodě kdekoli a kdykoli**.
Snižuje také obsah částic, chemikálií a těžkých kovů.
Stačí láhev naplnit, stisknout a pít!

Odolná proti prachu

Láhev je vybavena uzávěrem, který nepropouští
prach, takže náústek zůstává čistý.

Dokonale těsnící

Konstrukce zamezující úniku tekutiny zajistí, že se
vám voda nevylije do tašky.

Lze umístit do myčky

Všechny součástky jsou vhodné do myčky nádobí
(max. 50 stupňů Celsia), s výjimkou filtru.

Upozornění na nutnost vyměnit filtr

Časovač vám připomene, kdy filtr vyměnit, aby byl
výsledek co nejlepší.
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* *Založeno na výsledku testu mezinárodní testovací a certifikační
agentury SGS v laboratorních podmínkách.
* **Vždy používejte ten nejčistší a nejspolehlivější možný vodní zdroj.
Uvedený filtrační výkon byl dosažen v laboratorních podmínkách.
Účinnost mohou omezit environmentální či hygienické podmínky,
které by mohly způsobit opětovnou kontaminaci vody po filtraci.

