
 

 

Philips GoZero
Бутилка за хидратация

20 унции/590 мл
Моментална филтрация
LDPE без бисфенол-А
Червено

AWP2712RDR
БЪДЕТЕ здрави, БЪДЕТЕ хидратирани, БЪДЕТЕ във форма!
Хидратирайте се с освежаващо вкусна вода
Филтърът GoZero Fitness премахва до 99% от хлора и подобрява вкуса на водата 
от чешмата. Без компромиси с водната струя!

Освежаващо чиста вода
• Хидратирайте се и възстановете силите си с освежаващо вкусна вода

Идеален, когато пътувате
• Прахоустойчива
• Херметична

Без затруднения
• Може да се мие в съдомиялни машини
• Таймер ви напомня кога да смените филтъра

Добра както за вас, така и за околната среда
• Вкусна вода само за малка част от цената на бутилираната вода



 Fitness филтър
Изграден от иновативни активни въглеродни 
влакна, Fitness филтърът премахва до 99% от 
хлора и други възпрепятстващи вкуса вещества, 
без да компрометира водната струя. Просто 
напълнете бутилката, стиснете и пийте!

Прахоустойчива

Бутилката се доставя с прахоустойчива капачка, 
така че мундщукът да остане чист.

Херметична

Дизайнът без изтичане гарантира, че водата няма 
да се разлее в чантата ви.

Може да се мие в съдомиялни машини

Всички части са подходящи за съдомиялна (макс. 
50 градуса по Целзий) освен филтърът.

Напомняне за смяна на филтър
Таймер ви напомня кога да смените филтъра, за 
да се осигури най-добър резултат.

Икономична и екологична

Вода със страхотен вкус само за малка част от 
цената на бутилираната вода.
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Спецификации
Общи спецификации
• Капацитет на бутилката (без филтър): 590 мл/20 
унции

• Материал на бутилката: LDPE без бисфенол-А
• Количество филтри: Опаковка – 1 бр.
• Живот на филтъра: 1 месеца
• Резервна филтрираща касета: Fitness филтър 

AWP286/AWP287, Adventure филтър AWP294/
AWP295

• Цвят: Коралово червено
• Капацитет на филтрация: 200 л

Условия на водата на входа
• Adventure филтър AWP294/AWP295: Видимо 
чиста вода, 5 – 38 градуса по Целзий, Никога не 
използвайте за филтриране на морска вода

• Fitness филтър AWP286/AWP287: Градска 
чешмяна вода, 5 – 38 градуса по Целзий

•

* * Въз основа на резултатите на международната агенция за 
изпитване и сертифициране SGS при лабораторни условия.
Дата на издаване  
2021-05-26

Версия: 6.1.1

12 NC: 8670 001 70184
EAN: 48 97099 30271 1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Акценти
Бутилка за хидратация
20 унции/590 мл Моментална филтрация, LDPE без бисфенол-А, Червено

http://www.philips.com

