Prime 501 R Alkali Su ?yonizeri

Prime 501 RU Tezgahalt? Alkali SU ?yonizeri

Hem Çok güçlü, hem çok ekonomik. Dijital Musluk üzerinden tam kumanda

De?erlendirme:Henüz De?erlendirilmemi?
Fiyat
Sat?? fiyat? 9.900,00 TL

Bu ürün hakk?nda soru sorun
ÜreticiPrime Water

Aç?klama
ALKAL? SU ?YON?ZER? TEKNOLOJ?S?NDE ENDÜSTR? L?DER? PRIME WATER`DAN
Me? yap?da yüksek performansl? 5 plaka
Birim plaka ba??na en geni? yüzey,
Yeni jenerasyon 300 Watt Güç Kayna??,
Geni? ekranl? ak?ll? dokunmatik kumanda sistemi,
Gösteri?li kompakt tasar?m,
Geli?mi? Micom Bilgisayar Sistemi,
1680 Farkl? pH ve ORP konfigürasyonu,
Üstün nitelikli Biostone patentli ikili filtre sistemi,
BPA`s?z ba?lant? ekipmanlar?
Çoklu oto kontrol metodu
YEN? GEN?? ULTRA ETK?N
ÇOKLU SEV?YE PLAKA
S?STEM?
Me? yap?daki %99,9 safl?kta
platin plakalar, pozitif ve negatif
?arj metoduyla yüksek
performansl? iyonizasyon
gerçekle?tirmektedirler.
Me? yap? suyun temas yüzeyini
art?rd?kça, pH ve ORP
seviyesinde güçlü etkiler
olu?turmaktad?r.
Alkali SU iyonizerlerinin en de?erli
parças? iyonizasyon üniteleridir ve
Dünyada sadece Prime Water
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elektroliz ünitesine ÖMÜR BOYU
GARANT? sunmaktad?r.
300 WATT GÜCÜNDE ÖZEL
GEL??T?R?LM?? GÜÇ KAYNA?I
Pazarda yer alan en geli?mi? güç
kayna?? sistemi kal?c? de?erde
pH ve ORP de?eri sunmak için
tasarlanm??t?r.
So?utma sistemi ile desteklenmi?
yap? ar?za istatisti?i aç?s?ndan
en dü?ük de?eri vermektedir.
Sistemin istikrar? için güç
kayna??n?n kalitesi en önemli
özellik olarak
tan?mlanmaktad?r. Sistemi
desteklemek üzere özel
geli?tirilmi? SMPS güç kayna??,
kal?c? yüksek performans olana??
sunmaktad?r.
PREM?UM ÇOK KATMANLI
F?LTRASYON S?STEM?
Aktif Karbon ile desteklenmi? ikili
filtre sistemi, su içerisindeki bütün
fiziksel, kimyasal ve biyolojik
at?klar? elimine etme gücüne
sahiptir.
Katmanlarda yer alan patentli
Biostone partikülleri suyun mineral
kalitesini kal?c? hale
getirmektedir.
A??r metalleri elimine etme
konusundaki ba?ar?s? bu alandaki
sertifikas? ile belgelenmi?tir.
Filtre yap?s? suya lezzet ve
tazelik katmak üzere
tasarlanm??t?r.
AKILLI DOKUNMAT?K PANEL
TASARIMI
Çok renkli tam ekran panel, su
ak?? h?z?, pH ve ORP seviyeleri,
seçilen su tipinin derecesi gibi her
konuda nitelikli bilgi sunmaktad?r.
Hassas dokunmatik ekran kolay
kullan?m için dizayn edilmi?tir.
Tercih edilen su tipi hem rakamsal
ve görsel renk de?erleri ile
gösterilmektedir. Ayr?ca tercih
sesli olarak da anons edilmektedir.
Ekran tasar?m? uzun kullan?m
ömrü için özel malzeme kalitesi
seçicilli?i ile yap?land?r?lm??t?r.

SERT?F?KALAR
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Bir kutudaki birim:1

Yorumlar
Cuma, 25 Ocak 2019
5 plakal? ama 11 ph su alabiliyorum
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