
 

 

Philips
Filtrácia na kohútik

X-Guard

AWP3703
Priezračná voda s čistou chuťou

priamo z vodovodného kohútika
Vychutnajte si priezračnú vodu s čistou chuťou vždy, keď otvoríte kohútik, vďaka mikro filtračnému 
systému Philips X-Guard, ktorý znižuje obsah chlóru a látok zhoršujúcich chuť až o 99 %. Pri 
jednoduchej inštalácii stačí jediné zacvaknutie, takže ho na kohútik pripevníte za pár sekúnd.

Priezračná voda s čistou chuťou
• Účinne znižuje obsah chlóru a látok zhoršujúcich chuť

Bez námahy
• Jednoducho prepínajte medzi čerstvo filtrovanou a nefiltrovanou vodou
• Inštalácia jediným zacvaknutím – nepotrebujete inštalatéra
• Časovač vám pripomenie, kedy máte vymeniť filter.
• Dizajn Quick twist na jednoduchú výmenu filtra

Dobrá pre vás, dobrá pre životné prostredie
• Chutná voda za zlomok ceny vody vo fľaši



 Výber 2 režimov
Filtrovaný prúd vody je určený na pitie a varenie, 
zatiaľ čo nefiltrovaná vodná spŕška je vhodná na 
umývanie riadu a iné čistiace účely.

Jednoduchá výmena filtra
Bez námahy vymeňte starý filter za nový 
jednoduchým otočením.

Pripomenutie výmeny filtra
Časovač vám pripomenie, kedy máte vymeniť filter, 
aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Inštalácia jediným zacvaknutím
Po nainštalovaní správneho adaptéra jednoducho 
pripojte filter ku kohútiku, pustite a všetko je 
hotové!

Filter X-Guard
Tento filter X-Guard s vysoko kvalitným, prírodným 
aktívnym uhlím znižuje obsah chlóru a látok 
zhoršujúcich chuť až o 99 %, vďaka čomu si môžete 
vychutnať priezračnú vodu s čistou chuťou.

Šetrný a ekologický
Voda s vynikajúcou chuťou za zlomok ceny vody vo 
fľaši a so zlomkom odpadu.
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Všeobecné špecifikácie
• Prietok vody: 2 l/min
• Filtračná kapacita: 1000 l

Špecifikácie filtra
• Náhradná náplň filtra: Filter X-Guard AWP305, 

Filter X-Guard Ultra AWP315

Akosť vstupnej vody
• Vstupný tlak vody: 0,15 – 0,35 MPa bary(ov)
• Kvalita vstupnej vody: Obecná/mestská voda 

z vodovodu
• Vstupná teplota vody: 5 – 38 °C
•

Technické údaje
Filtrácia na kohútik
X-Guard
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