AQUAGUSTO
PRAKTICKÉ FILTRAČNÉ RIEŠENIE
PRE KÁVOVARY SO ZÁSOBNÍKOM VODY

Či už doma alebo v kancelárii, filter BRITA Aqua Gusto
vylepší chuť, vôňu a vzhľad kávy, espressa i cappuccina.
Filter môže byť použitý takmer vo všetkých kávovaroch,
znižuje tvrdosť vody a tým tvorbu vodného kameňa.
Použitie je užívateľsky jednoduché a na jeho výmenu vás
upozorní patentovaný indikátor stavu filtra.

Zabudnúť na výmenu filtra je teraz minulosťou. Indikátor
výmeny filtra vás vždy informuje o stave a potrebe výmeny
filtra. Stačí jednoducho umiestniť indikátor na viditeľné
miesto a stlačiť tlačidlo.

VAŠE VÝHODY
• Možno použiť vo všetkých bežných zásobníkoch vody: bez nutnosti
použitia adaptéra, bez montáže
• Jednoduché použitie: stačí umiestniť do nádržky a nechať stáť
• Súčasťou je automatický indikátor stavu filtra
• Rýchla a nenáročná inštalácia filtra a jeho výmena užívateľom
• Lepšia chuť, aróma aj vzhľad kávy
• Znižuje tvorbu vodného kameňa a usadenín

UNIVERZÁLNE POUŽITIE
Filtre AquaGusto sú vhodné na použitie vo všetkých kávovaroch
so zásobníkom vody.

Použitie indikátora

Nalepte ukazovateľ na viditeľné miesto a stlačte START.
click

ok

ok

Exchange

Ukazovateľ je aktivovaný akonáhle sa zobrazí červená linka.
click

ok

ok

Exchange

Červená oblasť sa postupom času rozširuje až do
vypršania maximálnej životnosti filtra.
click

ok

ok

Bezpečnosť produktov BRITA Professional pre styk s potravinami je testovaná
a monitorovaná nezávislými inštitúciami.
click

ok

AquaGusto

Exchange

Približne po šiestich mesiacoch je dosiahnutá maximálna
doba používania a filter je potrebné vymeniť.

ok

Exchange

100

Rozmery (šírka/hĺbka)

250

85.1/25.8 mm

Kapacita* /Perióda výmeny*

115.5/32.9 mm

100 l/max. 6 mesiacov

250 l/max. 6 mesiacov
4 – 30°C

Teplota vody
Pozícia / umiestnenie

zvislá / vodorovná

100

250

Balenie po 1 ks

1018872

1018881

Balenie po 60 ks

1018885

1018888

Objednávacie číslo

Poznámky

*Uvedené kapacity sú vypočítané a otestované na základe bežných prevádzkových podmienok. Kvôli vonkajším vplyvom
(napr. rôzna kvalita vody, spôsob použitia alebo typ stroja) sa výsledky môžu líšiť.

S filtrami BRITA môže byť použitá len voda v kvalite pitnej vody.

KONTAKTUJTE NÁS:
BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

APLIKÁCIA AQUASIST
Aqualink s.r.o.
Cacovická 54
CZ - 614 00 Brno
Tel.: +420 545 214 242
Fax: +420 545 214 243
info@aqualink.sk
www.aqualink.sk

AQUASIST je bezplatné softvérové riešenie pre správu
filtrov BRITA Professional. Prehľad inštalácií filtrov,
objednávky aj manuály na jednom mieste.
V kombinácii s mobilnou verziou je AQUAsist silným
nástrojom pre efektívnu správu filtrácie vody
vo všetkých prevádzkach.
Dostupné pre PC, iOS a Andoid.

