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SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

* Nazwa produktu: filtr wody

* Typ: DA29-00003G

* Seria: Aqua-Pure Plus

* Rodzaj filtra: wodny

* Rodzaj opakowania: karton

* Producent: Samsung

* Produkcja: Korea Południowa

* Pojemność: 1892ml

* Certyfikat: NSF

* Instrukcja: tak

Informacje produktowe

* Właściwości: zapobiega tworzeniu się

kamienia, usuwa smak

Parametry techniczne

* Temperatura minimalna: 0,6°C

* Temperatura maksymalna: 37,8°C

* Ciśnienie minimalne: 1,38bar

* Ciśnienie maksymalne: 8,62bar

* Czas użytkowania: 6m-cy

* Wydajność: 1892000ml

* Wielkość przepływu: 1,9 l/minl

Wymiary

* Średnica: 80mm

* Wysokość: 145mm

Szczegóły montażowe

* Trudność wymiany: łatwa

* Sekcja: filtrująca

* Sposób montażu: wciśnij i przekręć

Filtr Aqua-Pure Plus Samsung zatrzymuje zanieczyszczenia, które

wraz z dopływem wody przechodzą przez rury. Filtr wody 

Samsung redukuje zapachy, niepożądany smak, usuwa chlor z

wody oraz zanieczyszczenia chemiczne. Zapewnia dezynfekcję

oraz chroni przed bakteriami chorobotwórczymi. 

Filtr Aqua-Pure Plus pochłania wszystkie szkodliwe pierwiastki.

Wyraźnie poprawia skład wody, zanim trafi do naszej szklanki czy

automatycznej kostkarki lodu. Produkt gwarantuje

bezpieczeństwo. Jest testowany oraz posiada certyfikat NSF  

 Produkt jest bardzo wydajny. Czas użytkowania wynosi 6m-cy 

Pojemność filtra wodnego wynosi 1.892l  

Regularna wymiana części eksploatacyjnych zapewnia optymalne

działanie urządzenia.

Oferowany filtr jest jednym z najpopularniejszych na rynku! Pasuje

do większości lodówek Samsung sprzedawanych w Polsce

(wyposażonych w wewnętrzny filtr wody). Najnowszy typ filtra z

oznaczeniem F.

Jeżeli poszukujesz najnowszego modelu filtra do swojej lodówki

side by side Samsung - oto on!

Dzięki specjalnej budowie filtra, przefiltrowana nim woda będzie

krystalicznie czysta. Potwierdzeniem tego są choćby certyfikaty

nadane przez NSF - niezależną organizację zamującą się ochroną

zdrowia i środowiska naturalnego.

Specyfikacja filtra:

Montaż: wewnątrz chłodziarki (nad górną półką)

EAN: 036725502369

UPC: 036725529038

Kompatybilny z filtrami oznaczonymi jako: AquaPure Plus,

DA29-00003G, DA29-00003B, APP100, DA29-00003B,

DA97-06317A, HAFI...


