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SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

* Nazwa produktu: filtr wody

* Typ: DA29-10105J

* Rodzaj filtra: wodny

* Rodzaj opakowania: karton

* Producent: Samsung

* Produkcja: Korea Południowa

* Certyfikat: NSF

* Wyposażenie dodatkowe: uchwyty

* Instrukcja: tak

Informacje produktowe

* Właściwości: zapobiega tworzeniu się

kamienia, usuwa smak

Parametry techniczne

* Średnica wężyka: 1/4cal

* Temperatura minimalna: 0,6°C

* Temperatura maksymalna: 38°C

* Ciśnienie minimalne: 2bar

* Ciśnienie maksymalne: 8,6bar

* Czas użytkowania: 6m-cy

* Wydajność: 2000000ml

* Wielkość przepływu: 3,7 l/ml

Wymiary

* Średnica: 55mm

* Wysokość: 270mm

Szczegóły montażowe

* Trudność wymiany: łatwa

* Sekcja: filtrująca

* Sposób montażu: wciśnij i przekręć

Filtr 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 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   

Filtr jest kompatybilny z lodówkami z serii: Side-by-Side, Side by

Side 

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 filtr montowany na wężyku z tyłu lodówki) .

Jedyny filtr do lodówek Samsung z mocowaniem wężyka typu

quick conect, dzięki czemu montaż jest szybki i łatwy, ponieważ

jedyne co należy zrobić to wsunąć filtr w wężyk!

Bez obaw można używać go w starszym modelu lodówki, w

którym oryginalnie był zamontowany filtr WSF-100 lub EF-9603,

ponieważ model DA29-10105J jest ich zamiennikiem.

Filtry do wody Samsung są testowane i certyfikowane przez

pozarządową i niekomercyjną organizację NSF International,

zajmującą się zagadnieniami zdrowia publicznego,

bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego...


