PROFIL PRODUS
SISTEMUL DE APĂ GRAVITAŢIONAL PIMAG WATERFALL ®

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE
• Operare simplă, tehnologie avansată
• Filtrare certificată pentru reducerea contaminanţilor
• Mineralele ajută la reglarea pH-ului pentru a crea
apă alcalină
• Procesul de filtrare scade Oxidarea - Potenţial
de Reducere
• 1.200 gauss
• Indicator LED de schimbare a filtrelor
• Aprobarea Sigiliul de Aur de la Asociaţia
de Calitate a Apei
PiMag Waterfall beneficiază de un profil modern, compact ce
foloseşte sisteme ingenioase, gravitaţionale şi o filtrare unică
în mai multe etape care include ceramice Pi pentru a crea apă
alcalină în acelaşi timp reducând contaminanţii.
Un echilibru acid/alcalin al pH-ului este esenţial pentru
menţinerea sănătăţii dar o dietă şi un stil de viaţă tipic modern
pot conduce la aciditate în exces. Apa alcalină cu un ORP scăzut
(potenţialul de reducere a oxidării) ajută la restaurarea echilibrului
ajutându-vă în acelaşi timp corpul să se apere împotriva bolilor.
Sistemul gravitaţional de filtrare lentă a apei încurajează mişcarea
naturală în spirală a acesteia, în timp ce magnetul de 1.200 gauss
reduce agregarea de sedimente.
Sistemul de apă Waterfall a primit acreditarea Sigiliul de Aur de la
Asociaţia pentru Calitatea Apei. Această acreditare este acordată
numai sistemelor de tratare a apei care au trecut standarde
riguroase cu privire la performanţă, capacitate şi integritatea de a
înlătura o varietate de contaminanţi din apă.
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Pachetul de Filtre PiMag Waterfall

Pietricele Minerale PiMag Waterfall

Indicatorul LED

Filtrul sistemului PiMag Waterfall conţine
două prefiltre (polietilenă tereftalat)
situate în capătul coloanei din filtru.
Prima coloană conţine carbon activat cu
materiale alcaline şi răşină schimbătoare
de ioni. A doua coloană conţine bilă de lut,
bilă de argint bio şi bilă de minerale. A
treia coloană conţine nisip de siliciu
şi KDF.

Pietricelele Minerale din PiMag Waterfall
(care provin de sub nivelul mării lângă
o mică insulă coreană) conţin diferite
minerale din clasa silicatelor care ajută să
suplimenteze apa Pi bogată în minerale.

Sistemul indicatorului LED funcţionează
pe debitul de apă din robinet şi calculează
câţi litri de apă au fost filtraţi. Un indicator
luminos de culoare verde va confirma că
sistemul funcţionează la eficienţă optimă.
O lumină roşie înseamnă că sistemul a
filtrat 900 de litri de apă şi este timpul să
înlocuiţi filtrul. Instrucţiunile cu privire la
indicatorul LED se regăsesc în
manualul produsului.

PROFIL PRODUS
SISTEMUL DE APĂ GRAVITAŢIONAL PIMAG WATERFALL ®
Item Codes

Înlocuirea filtrelor

Sistemul Gravitaţional de Apă PiMag Waterfall

1380

Filtrul cartuş: 90 de zile sau 900 litri, care este mai
întâi corespunzător

(Filtru şi Pre-Filtre)

1381

(Senzorul vă anunţă când aţi folosit 900 de litri)

Pietricele Minerale de schimb PiMag Waterfall

1382

Pietricele minerale: 1 an

Pachet Filtre de schimb PiMag Waterfall

*Durata de viaţă a componentelor poate varia în funcţie
de calitatea apei.

Price

incl. TVA
1380

Preţ recomandat de vânzare
cu amănuntul

1,008 RON

1381

Preţ recomandat de vânzare
cu amănuntul

239 RON

1382

Preţ recomandat de vânzare
cu amănuntul

100 RON

Instrucţiuni de Îngrijire
Când este complet asamblat, nu ridicaţi şi nu mutaţi sistemul de
apă PiMag Waterfall şi poziţionaţi-l departe de razele directe ale
soarelui. A se curăţa numai prin clătirea cu apă rece; a nu se folosi
substanţe de curăţat abrazive, prosoape de hârtie sau apă fierbinte
cu săpun.
Acreditare

Tehnologie Nikken

Sigiliul de Aur de la Asociaţia privind Calitatea Apei din Statele
Unite ale Americii

Tehnologie Magnetică şi de apă PiMag, scurgere gravitaţională, filtrare în etape multiple

Informaţii PiMag Waterfall

Putere Gauss pe Magnet

Tehnologie avansată de filtrare: Certificat pentru reducerea
contaminanţilor dăunători pentru apă mai bună şi mai curată

1,200 gauss

Tehnologia Pi: Adaugă minerale naturale, reglează pH-ul pentru un
echilibru acid/alcalin şi ionizează apa pentru a o proteja
împotriva oxidării

CAPACITATE

Tehnologia Magnetică: Un câmp magnetic circular funcţionează
pentru a reduce agregarea de sedimente

Rezervorul superior: 5 litri
Rezervorul inferior: 5,5 litri

Model compact: Poate fi poziţionat pe suprafaţa dulapurilor din
cele mai mici bucătării

Dimensiuni

Operare de scurgere gravitaţională: Nu are nevoie de electricitate
sau conectare la ţevile de apă

Înălţime 42,3cm
Lăţime 22,5cm
Adâncime 32,5cm

Economic: O alternativă mai practică şi mai economică la sticla de
apă îmbuteliată comercial sau la alte sisteme de ionizare a apei

Greutate

Responsabil faţă de mediu: Produs din materiale reciclabile care
nu se scurg în apă

3 kg
Materiale încorporate în produs
Material Pi, pietricele minerale, polimer reciclabil, magnet
Instrucţiuni de folosire
Umpleţi rezervorul superior cu apă. Apa filtrată PiMag se
acumulează în rezervorul inferior.
Când vine vremea să schimbaţi filtrul, culoarea indicatorului LED
pentru durata de viaţă a filtrului se va schimba din verde în roşu.

Pentru orice nelămuriri, contactaţi Serviciul pentru Clienţi care vor
fi bucuroşi să vă ajute.
Contaminanţii sau alte substanţe reduse de acest aparat de tratare
al apei, nu se regăsesc neapărat în apa dumneavoastră. Folosiţi
numai apă tratată de municipiu sau din alte surse cunoscute a fi
sigure din punct de vedere microbiologic.

Nivelul de filtrare
1 micron

Pentru mai multe informaţii sau comenzi, contactaţi-vă
Consultantul Independent Nikken.

