
FILTR WODY
HYDRO SLIM

7-STOPNIOWY FILTR PODZLEWOZMYWAKOWY 
Z ULTRAFILTRACYJNĄ MEMBRANĄ KAPILARNĄ
Najwyższej jakości �ltr do uzdatnienia wody pitnej przeznaczony do montażu w kuchni. Filtr ma 
bardzo kompaktowe wymiary. Można go zamontować w szafce pod zlewem, bądź ustawić bezpo-
średnio na blacie kuchennym. W komplecie nowoczesna, chromowana wylewka.

Nasycenie minerałami odbywa się dzięki zastosowaniu wkładu mineralizującego na bazie pokru-
szonej skałki dolomitowej oraz specjalnemu wkładowi z glinką bioceramiczną. Jest ona wysoko 
nasycona jonami i emituje promieniowanie podczerwone. To powoduje, że woda wytwarzana 
przez �ltr Hydro Slim dodaje energii, wspomaga metabolizm i ułatwia usuwanie wolnych rodników 
z organizmu. Taka woda polepsza również krążenie, reguluje gospodarkę hormonalną i przeciw-
działa procesom starzenia. Jest też bardzo smaczna.



Filtr kapilarny w przeciwieństwie do systemów odwróconej osmozy nie wymaga magazynowania wody 
w osobnym zbiorniku. Woda �ltrowana jest na bieżąco. Nie ma także odrzutu wody do kanalizacji.

Koniec z drogą i nieekologiczną wodą butelkowaną!

Filtr Hydro Slim produkowany jest w Polsce, posiada certy�kat żywnościowy 
Polskiego Zakładu Higieny i objęty jest pełną 5-letnią gwarancją. Wszystkie zasto-
sowane elementy z tworzywa sztucznego posiadają certy�kat BPA Free.

Filtr przeznaczony do wody wodociągowej. 
Zalecana wymiana wkładów co 6 miesięcy trzy pierwsze 
(piankowy, węglowy, piankowy) oraz co 12 miesięcy cały 
komplet.

Hydro to �rmowa linia zmiękczaczy i �ltrów wiodącej polskiej �rmy z branży uzdatniania wody. Produkowane są one według ściśle określonej 
specy�kacji. Gwarantujemy Państwu wysoką jakość ich wykonania oraz niezawodność zastosowanych komponentów przy zachowaniu możliwie 

najniższych kosztów zakupu. Oferowane rozwiązania zostały wielokrotnie przetestowane, posiadają certy�katy żywnościowe oraz atesty 
najważniejszych organizacji branżowych. Trwałość, wydajność i bezpieczeństwo – to priorytety serii Hydro.

www.�ltryhydro.pl

MADE IN
POLAND

ZESTAW ZAWIERA:
2x AC-IL-PP - wkład polipropylenowy liniowy
2x AC-IL-GAC - wkład węglowy liniowy
AC-IL-MIN - wkład mineralizujący liniowy
AC-IL-BIO - wkład bioceramiczny
Membrana kapilarna: AC-ILW--25-I-IF
Zestaw przyłączy umożliwiający bezproblemowe podłączenie 
�ltra do instalacji wodnej
Chromowana, pojedyncza wylewka
Przewód ¼ cala (6 metrów)
Instrukcję podłączenia i eksploatacji
Zewnętrzny czujnik antyzalaniowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Wysokość: 42 cm
Szerokość: 31,5 cm
Głębokość: 10 cm
Zakres ciśnienia wody zasilającej: 2,2 - 4 bar
Zakres temperatury wody zasilającej: 4-38 °C
Maks. stężenie chloru: 0,3 ppm
Zakres pH wody zasilającej: 2-11
Rozmiar przyłącza wody: 1/2"
Rodzaj podłączenia �ltrów: szybkozłączka JG
Wysokość wylewki (od blatu): 210 mm
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