
آلوده شیریندستگاه های تصفیه کننده دستی آب 



PRODUCT CHARACTERISTICS
Technology: Pump filter, ceramic depth filtration
(0.2 microns = 0.0002mm pores)
Effect: Eliminates bacteria, protozoa, cysts, algae,
spores, sediments and viruses in combination
with particles greater than 0.2 microns. Also
reduces chemicals.
Output: Approx. 1 l/min
Capacity: Ceramic up to 50’000 l depending on the
water quality Activated carbon up to 400 litres (2 fillings)
Weight: 580 g Dimensions: 27 x 6 cm
Guarantee: 2 years
Material: Resistant plastics, stainless steel, silicone, ceramic
Accessories: Prefilter, bottle adaptor, carry bag

تصفیه آب های آلوده شیرین

:مشخصات فنی
میکرون0.2پمپ فیلتر ، سرامیک فیلتر تا : تکنولوژی 

حذف باکتری ها ، پروتوزوها ، کیست ها ، شاخه و برگ درختان ،
تخم قارچ وهاگ ها و میکروب ، ته نشینی و رسوب ویروس ها

میکرون همچنین کاهش نرخ مواد شیمیایی0.2بزرگ تر از 
یک لیتر در دقیقه: خروجی 
لیتر وابسته به کیفیت50000فیلتر سرامیکی بعد از : ظرفیت 

لیتر400کربن فعال بعد از –آب ورودی 
گرم580: وزن 
سانتی متر6* 27: ابعاد

دوسال گارانتی
پالستیک فشرده ، استنلس استیل ، سیلیکون ، سرامیک: جنس 

پیش فیلتر ، بطری اتصالی ، کیف حمل: متعلقات 

Aquapure: کد محصول PW10



PRODUCT CHARACTERISTICS
Technologie: Pump filter. AntiClogTM pleated cartridge made
with 0.3 micron glassfiber. Includes activated
carbon granules
Effect: Removes bacteria, protozoa, cysts, algae,
spores, sediments. Reduces bad tastes and odors.
Output: Approx. 1 l/min
Capacity: Up to 750 litres (200 gallons) depending
water quality
Weight: 310 gr (11 oz)
Dimensions: 7.6 x 16.5 x 6.1 cm
Guarantee: 2 years
Material: Plastic, silicone
Accessories: Prefilter, bolttle adaptor and carry bag

تصفیه آب های آلوده شیرین

:مشخصات فنی
پمپ فیلتر ، صفحات آنتی کالگ و: تکنولوژی 

میکرون ، گلوله های ذغالی0.3کارتیریج های فایبر گالس تا 
حذف باکتری ها ، پروتوزوها ، کیست ها ،

شاخه و برگ درختان ، تخم قارچ وهاگ ها و میکروب ،
ته نشینی و همچنین کاهش بو و طعم آب

یک لیتر در دقیقه: خروجی 
لیتر وابسته به کیفیت آب ورودی 750فیلتر بعد از : ظرفیت 

گرم310: وزن 
سانتی متر6.1*16.5*7.6: ابعاد

دوسال گارانتی
پالستیک فشرده ، سیلیکون: جنس 

پیش فیلتر ، بطری اتصالی ، کیف حمل: متعلقات 

Aquapure: کد محصول PW11




