
 

 

Philips
Душ слушалка

Цвят слонова кост
6 л/мин

AWP1705
Чиста вода за освежаващ душ

Отстранете хлора и замърсителите
Компактна душ слушалка с филтрация за комфортно и освежаващо изживяване, 
която премахва остатъчния хлор и нечистотиите.

Чиста вода
• Намалете нечистотиите и до 99% от хлора*

По лесния начин
• Плавната водна струя предлага приятно изживяване под душа
• Материал против опарване, за да се гарантира безопасна употреба
• Ергономична дръжка, удобна за държане и носене
• Просто изхвърлете филтъра от една част след употреба



 Ефективна филтрация
Филтърът може да намали до 99% остатъчния 
хлор*, както и нечистотии като ръжда и утайки, 
така че да можете да се насладите на комфортен 
и освежаващ душ с чиста вода.

Плавна и мека водна струя
Плътна и плавна водна струя от 6 л в минута за 
приятно изживяване под душа.

Материал против опарване
Корпусът е изработен от материал против 
опарване, който напълно се приспособява към 
температурата на горещата вода от 
конвенционалните бойлери, като по този начин 
гарантира безопасна употреба.

Удобна дръжка
Ергономичният дизайн на дръжката улеснява 
държането и използването без риск от 
изплъзване.

Филтър за еднократна употреба от 
една част
Удобно и безопасно е да изхвърлите филтъра от 
една част след употреба, като избягвате вторично 
замърсяване.
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Общи спецификации
• Дебит на водната струя: 6 л/мин

Характеристики на филтъра
• Капацитет на филтрация: 3000L
• Основна филтърна среда: CaSO3
• Резервна филтрираща касета: AWP105/AWP106

Страна на произход
• Система: Китай
• Филтър: Китай

Система за пречистване
• Премахване на хлор: До 99%

Условия на водата на входа
• Налягане на водата на входа: 1,5-3,5 бара
• Температура на водата на входа: 5-60 °C
• Качество на водата на входа: Градска чешмяна 
вода
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