
Καθαρό νερό
Αφαιρεί τις ακαθαρσίες και τις οσμές από το νερό
Συμπαγές και εύκολο στην εγκατάσταση το φίλτρο καθαρισμού νερού
Torayvino MK2 βελτιώνει την καθημερινή σας ζωή αφαιρώντας τα 
βακτήρια, τις βλαβερές οργανικές ενώσεις και το χλώριο διατηρώντας 
παράλληλα όλα τα ωφέλιμα μέταλλα στο νερό σας με ένα διπλό 
σύστημα φιλτραρίσματος.

Γίνεται εύκολα
• Η ειδοποίηση See-through window σας προειδοποιεί όταν το φίλτρο 
χρειάζεται αντικατάσταση
• Η λειτουργία Hi-Flow επιτρέπει μέγιστο ρυθμό ροής 2 λίτρων ανά λεπτό
• Προσαρμογείς βρύσης αντάπτορες για εύκολη εγκατάσταση στη βρύση 
της κουζίνας
• Μηχανισμός QuickTwist για εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου

Η εταιρία Toray και η τεχνολογία της
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καθαρό νερό ποιότητα ζωής

Φίλτρο νερού βρύσης

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

με το φίλτρο Torayvino MK2
Μεμβράνες ινών διήθησης υψηλής τεχνολογίας

Καθαρό νερό στη βρύση

Φίλτρο βρύσης
απόλυτα καθαρό νερό στην κουζίνα
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φιλτράρει εώς και 1500 λίτρα

To 1968, η Toray ξεκίνησε την έρευνα των μεμβρανών επεξεργασίας νερού και ανέπτυξε 
τεχνολογίες πολλών τύπων μεμβράνης, ώστε να διαχωρίζονται οι ακαθαρσίες σε 
διάφορα μεγέθη για τον τέλειο καθαρισμό του νερού. Η Toray είναι σήμερα μία από τις 
κορυφαίες εταιρίες στον κόσμο. H κοίλη μεμβράνη ινών που εφαρμόζεται στις 
συσκευές καθαρισμού νερού Torayvino  αναπτύχθηκε βασισμένη στην ιατρική 
τεχνολογία, που χρησιμοποιείται για τεχνητά νεφρά. Η μείωση των βακτηρίων είναι 
σύμφωνη με την Ιαπωνική Ένωση επεξεργασίας νερού (JWPA) εθελοντικών προτύπων 
για καθαρισμό του νερού. Το φίλτρο νερού έχει αποδειχθεί ότι αφαιρεί το 99,99% των 
βακτηρίων όπως καθορίζονται στα πρότυπα*.



Hi-Flow
Αυτή η συμπαγής συσκευασία 
καθαρισμού νερού διαθέτει μέγιστο 
ρυθμό ροής δύο λίτρων ανά λεπτό, 
δηλαδή ελάχιστα διαφορετικό από τον 
κανονικό ρυθμό ροής του μη 
φιλτραρισμένου νερού. 
Περιστρέφοντας απλώς το μοχλό 
επιλογής ροής νερού, έχετε επίσης την 
επιλογή μεταξύ ροής ή ψεκασμού 
(spray) μη φιλτραρισμένου νερού ή 
ψεκασμού φιλτραρισμένου νερού.
Προσαρμογείς βρύσης 
Easy to install
Η συσκευή συνοδεύεται από μια σειρά 
συνδέσμων προσαρμογής βρύσης Easy 
to install, διασφαλίζοντας ότι θα 
ταιριάζουν σε σχεδόν οποιονδήποτε 
τύπο βρύσης κουζίνας.
Αλλαγή φίλτρου 
Easy-to-use 3-step
Ο μηχανισμός αλλαγής φίλτρου 
Easy-to-use 3-step καθιστά την αλλαγή 
του φίλτρου γρήγορη, εύκολη και 
ασφαλή.

Φίλτρο Torayvino MK2
Το φίλτρο Torayvino MK2 είναι ένα σύστημα 
πολλαπλού φιλτραρίσματος που αφαιρεί στερεά 
σωματίδια, ακαθαρσίες, δυσάρεστη γεύση και 
οσμές για καθαρό, ασφαλές και εύγευστο 
πόσιμο νερό. Αποτελείται από (1) μια μεμβράνη 
ινών διήθησης υψηλής τεχνολογίας, η οποία 
περιέχει περισσότερους από 520 δις 
μικροπόρους γαι την αποτελεσματική αφαίρεση 
του 99,9% όλων των βακτηρίων, ιών, παθογόνων 
μικροοργανισμών, και (2) ενεργό άνθρακα που 
αφαιρεί το δυσάρεστο χλώριο και τα παράγωγά 
του, μόλυβδο,χαλκό, δυσάρεστη γεύση και 
οσμές. (3) Επίσης, το φίλτρο διατηρεί τα ωφέλιμα 
μέταλλα στο πόσιμο νερό που είναι ζωτικά για 
την ανθρώπινη υγεία.
Προειδοποίηση See-through Window
Η ειδοποίηση See-through Window
με χρωματικό  κώδικα καθοδηγεί τους χρήστες 
για την έγκαιρη αλλαγή του φίλτρου. Όταν η 
ένδειξη αποκτά σκούρο γκρί ή καφέ χρώμα, 
είναι καιρός να αντικατασταθεί το φίλτρο.

Γενικές προδιαγραφές
• Επιλογή νερού: Ψεκασμός μή   
  φιλτραρισμένου νερού, Ροή μη  
  φιλτραρισμένου νερύ
• Ανταλλακτικό φίλτρο: MKC
• Αξεσουάρ: 4 εξαρτήματα  
  προσαρμογής στη βρύση Easy to 
  install, Προειδοποίηση αλλαγής 
  φίλτρου “Διαφανές παράθυρο”.

Τεχνικές προδιαγραφές
• Βασικά συστατικά φίλτρου: Μεμβράνη 
   πολυσουλφιδίου ινών διήθησης,  
  Ενεργός άνθρακας
• Μέγιστη θερμοκρασία νερού εισόδου: 
  50ºC
• Πίεση νερού: 70 - 350kPa
• Ρυθμός ροής νερού: 2 λίτρα/λεπτό,   
  Πίεση νερού @ 100kPa Θερμοκρασία  
  νερού @ 20ºC
• Δυνατότητα μείωσης της θολότητας: 
  2000 λίτρα (πυκνότητα @ 2 NTU)
• Δυνατότητα μείωσης χλωρίου 1500 
  λίτρα (πυκνότητα @ 2 ppm)
• Διάρκεια ζωής φίλτρου: Περίπου 5-6 
  μήνες εάν χρησιμοποιείται 10 λίτρα

Διαστάσεις και βάρος
• Διαστάσεις προϊόντος 
  (Μ x Π x Υ): 60 x 137 x 105mm.
• Βάρος προϊόντος: 230gr.
• Διαστάσεις συσκευασίας F 
  (Μ x Π x Y): 84 x 170 x 140mm. 
• Βάρος συσκευασίας F: 410gr. 
• Διαστάσεις συσκευασίας Α: 
  (Μ x  Π χ Υ): 360 x 450 x 310mm.
• Βάρος συσκευασίας Α: 9,3kg.

Στοιχεία logistic
• Συσκευασία F EAN: 87 10103 29986 8
• Συσκευασία EAN A: 87 10103 29987 5
• Ποσότητα ανά συσκευασία Α: 20 τεμ. 
• Χώρα προέλευσης Ιαπωνία

Φιλτραρισμένο νερό στη βρύση

Προδιαγραφές

καθαρό νερό ποιότητα ζωής
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Στοιχεία καταστήματος
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2 χρόνια εγγύηση
Ροή φιλτραρισμένου 2 lit/min
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