
 

 

Philips
Машина за сода

PET бутилка без бисфенол-А
Няма нужда от електричество

ADD4902BK
Освежете живота си!

Доставете си нужната доза освежаваща газирана вода по всяко време с машината за 
сода GoZero на Philips. Има са само 3 лесни стъпки, които да изпълните – напълнете, 
завъртете и натиснете! Елегантен дизайн с матирано покритие от неръждаема стомана.

Лесна употреба
• 3 лесни стъпки, за да направите прясна газирана вода у дома
• Персонализирайте вашите напитки, като управлявате нивото на газиране
• Направете газирана вода по всяко време, навсякъде

Елегантен дизайн
• Елегантен дизайн с покритие от шлифована неръждаема стомана

Екологична
• Намалява използването на пластмасови бутилки за еднократна употреба

Гарантирана безопасност
• Гарантирана безопасност с вградения предпазен клапан
• Материал без бисфенол-А



 Обвивка от шлифована неръждаема 
стомана
Елегантен дизайн с покритие от шлифована 
неръждаема стомана, който лесно пасва в кухнята 
ви или на стила у дома.

Екологична
Един цилиндър за газиране приготвя до 60 литра 
вкусна газирана вода, замествайки 120 
пластмасови бутилки за еднократна употреба.

Вграден предпазен клапан
Когато машината работи, предпазният клапан 
автоматично освобождава налягането в 
бутилката. Бръмченето също така указва, че 
газираната вода е готова за консумация.

Материал без бисфенол-А
Материал без бисфенол-А.

3 стъпки: напълни, завърти и натисни
3 лесни стъпки, за да направите прясна газирана 
вода у дома: напълни, завърти и натисни!

Регулируемо ниво на газиране
Персонализирайте нивата на газиране на базата на 
личните си предпочитания. Просто повторете 
процеса на газиране, за да се получат повече 
балончета!

Няма нужда от електричество
Машината за сода не се нуждае от електричество, 
за да работи, така че можете да направите прясна 
газирана вода по всяко време и навсякъде. Трябва 
просто да натиснете бутона и да се насладите.
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Акценти

* 425 г CO2 цилиндър за до 60 л газирана вода в зависимост от 
нивото на газиране
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Общи спецификации
• Цвят: Матовочерно
• Управление: Механичен бутон
• Електричество: Няма нужда от електричество
• Материал на корпуса: Пластмаса
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 

239,5*124,5*423,5 мм

Спецификации на бутилката
• Връзка на бутилката: Завъртане
• Материал на бутилката: PET без бисфенол-А
• Капацитет на бутилката: 1 л

Спецификации на цилиндъра
• Включен цилиндър
• Вместимост: 425 г
• Съвместимост
•
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