
Bảng thông số kỹ thuật

FOUNTAIN 7S (SILVER GREY) (VN)
SỬ DỤNG TẠI NHÀ SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 205257

Thiết kế thanh lịch để lắp đặt trên mặt bàn bếp giúp làm đẹp thêm không

gian nội thất và có những tính năng sau:

• Hệ thống siêu lọc 7 trong 1 loại bỏ 100 % vi khuẩn mà không gây lãng phí

nước hoặc không cần bình chứa

• Chỉ báo thời lượng sử dụng của bộ lọc và pin thông minh

• Chứng nhận an toàn nước uống theo Tiêu chuẩn NSF 42 & 53

• Ống cấp nước mềm 360° để sử dụng trên một không gian rộng hơn

• Hoạt động không cần điện

Các tính năng chính

Hộp chứa 7 giai đoạn trong 1 giúp thay bộ lọc dễ dàng hơn

Chứng nhận an toàn nước uống theo Tiêu chuẩn NSF 42 & 53

Không cần điện để hoạt động

Đường ống rót nước linh hoạt 360° cung cấp khả năng sử dụng trong
không gian rộng hơn

Đầu vòi rót nước chiều giúp ngăn ngừa ô nhiễm từ bên ngoài

Van BẬT/TẮT bằng gốm bền bỉ ở phía trước giúp sử dụng thuận tiện hơn

Chỉ báo tuổi thọ của bộ lọc – 4320 lít hoặc 12 tháng, tùy điều kiện nào
xảy ra trước
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Loại FOUNTAIN
7S (SILVER
GREY) (VN)

Phần số 205257

Thông số kỹ thuật

Chiều cao 370 mm

Độ rộng 220 mm

Độ sâu 185 mm

Trọng lượng 4 kg

Các công đoạn lọc 7 Cấp bậc

Cấp lọc 1 Trầm tích - 5 μm

Cấp lọc 2 Khối than hoạt
tính - 1μm

Cấp lọc 3 Quả cầu gốm sứ
tia hồng ngoại xa

Cấp lọc 4 Quả cầu gốm
sứ ion âm

Cấp lọc 5 Than hoạt
tính dạng hạt

có tẩm bạc

Cấp lọc 6 Siêu lọc (sợi rỗng)
- 01.-0,01 μm

Cấp lọc 7 Đá silberlit

Dòng chảy danh nghĩa 2,7 l/min

Áp suất vận hành tối đa 4 MPa

Phạm vi nhiệt độ 4 - 35 °C

Áp suất vận hành tối thiểu 1 MPa

Lưu lượng thể tích tối đa 4 l/min

Áp lực nước tối đa 4 MPa

Khả năng nhấn Ống mềm dẻo
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Màu sắc màu xám bạc

Kiểu lắp ráp Trên bàn



Bảng thông số kỹ thuật

Thông tin liên lạc

Bạn có điều gì thắc mắc? Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gọi 1800 888822
Viết Email tới info@stiebel-eltron.vn

Thông tin cài đặt

Vui lòng yêu cầu cơ sở cung cấp điện tại địa phương của bạn hoặc thợ
điện được cấp phép lắp đặt các thiết bị không có dây đầy đủ, tức là đã
sẵn sàng để cắm điện. Thợ điện cần có đủ kiến thức để hỗ trợ bạn tìm
phương án cung cấp điện tương ứng cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.


