
 

 

Philips GoZero
Бутилка за хидратация

20 унции/590 мл
UV стерилизация
Неръждаема стомана, 
термоизолирана
Матовочерно

AWP2788BK
Чиста, студена, топла 

вода – навсякъде!
Довиждане на пластмасовите бутилки за еднократна употреба. Довиждане на 
миризливите бутилки за многократна употреба. Здравей на самопочистващата се 
интелигентна бутилка!

Помислете отново за чистотата
• Останете хидратирани с чиста бутилка и пречистена вода

Идеален, когато пътувате
• Изолацията с двойна стена поддържа температурата часове наред

Без затруднения
• Бутилката се почиства, а водата остава свежа
• Лесно презаредете бутилката с магнитния USB кабел
• Може да се мие в съдомиялни машини

Безопасност и издръжливост
• Бутилка, с подходяща за хранителни продукти неръждаема стомана

Добра както за вас, така и за околната среда
• Безопасна питейна вода, без да разчитате на бутилираната



 UV-C LED технология
Чиста бутилка без мирис благодарение на UV-C 
LED технологията, която не позволява миризмата 
да се разпространява, като унищожава ДНК-то на 
бактериите, причиняващи миризми. Освен това е 
и преносимо устройство за пречистване на вода 
и е идеално за моментите, като сте навън и при 
пътуване – осигурява безопасна питейна вода, 
като елиминира до 99,999% от патогените във 
водата.*

Автоматично самопочистване
UV-C LED светлината автоматично се активира на 
всеки 2 часа, за да почисти бутилката и да освежи 
водата.

Магнитно USB лесно презареждане
Батерията издържа до 1 месец и може лесно да 
се презареди с магнитния USB кабел.

Икономична и екологична
Безопасна питейна вода по всяко време и 
навсякъде, без да си купувате или изхвърляте 
бутилирана.

Поддържа напитките топли и студени
Вакуумната изолация с двойна стена поддържа 
студените напитки студени, а топлите остават 
топли часове наред.

Подходяща за хранителни продукти 
неръждаема стомана
Тази бутилка е направена от 18/8 подходяща за 
хранителни продукти неръждаема стомана. 
Гарантирани издръжливост и безопасност.

Може да се мие в съдомиялни машини
Всички части могат да се мият в съдомиялна 
машина (макс. 50 градуса по Целзий) освен 
филтърът и капачката.
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Акценти

* Независим тест в лабораторни условия. До 99,999% от 
бактериите и до 99,9% от вирусите.
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Общи спецификации
• Капацитет на бутилката: 590 мл/20 унции
• Материал на бутилката: 18/8 неръждаема 
стомана

• Термоизолация: Поддържа студено в 

продължение на 24 часа, Поддържа горещо в 
продължение на 12 часа

• Цвят: Матовочерно
• Материал на капака: Без бисфенол А
• Батерия: Акумулаторна литиева батерия
•

Спецификации
Бутилка за хидратация
20 унции/590 мл UV стерилизация, Неръждаема стомана, термоизолирана, Матовочерно

http://www.philips.com

