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BLUEWATER PRO
CENA:

15 990,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Bluewater

OPIS PRZEDMIOTU
Najpotężniejszy, kompaktowy ﬁltr do wody dostępny na rynku
Idealny ﬁltr do wody dla profesjonalnych zastosowań. To wszechstronne urządzenie przyniesie każdemu biznesowi wiele
korzyści. Dzięki swojej wydajności (dostarcza do 4,5 litra czystej wody na minutę) pracuje bez konieczności instalacji
zbiornika, zaspokajając potrzeby nawet największych działalności. Sprawdzi się w restauracjach, kawiarniach, zakładach
produkcyjnych, hotelach i wielu innych miejscach.

Ciekawe opcje urządzenia
Bluewater Pro 400 i Bluewater Pro 600 mogą być wykorzystane do generowania pary i zimnej mgły (atomizacji) przy
czynnościach takich jak nawilżanie w fabrykach sera lub do stworzenia systemu oczyszczania wody dla całego domu.
Wbudowany czujnik jakości wody zaalarmuje Cię w przypadku, gdy woda z sieci jest bardzo złej jakości. Urządzenie
wówczas odetnie dopływ wody zasilającej, by chronić Cię przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. Dodatkowo posiada
licznik czasu pracy. Dostarcza do 4,5 litra wody na minutę. Wyposażony został również w moduł ﬁltracji wstępnej
granulowanym węglem aktywnym Jacobi Carbons.

Superior Osmosis™
To opatentowana technologia, dzięki której Bluewater Pro dostarcza krystalicznie czystą wodę na najlepszym poziomie.

Membrana osmotyczna odﬁltrowuje zanieczyszczenia ze skutecznością bliską 99,99%. Woda zanieczyszczona od kilku do
kilkunastu razy wraca na membranę, dzięki czemu znacznie zmniejszono odrzut wody brudnej. Dwa ﬁltry wstępne
usuwają z wody wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne, chroniąc wnętrze urządzenia i zapewniając dłuższą żywotność
membrany. Wszystkie szkodliwe związki urządzenie prowadzi do kanalizacji, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nie
jesteś na nie narażony.
Bluewater Pro to najwyższa jakość, którą doceniają szefowie kuchni, producenci win i inni profesjonaliści branży
gastronomicznej na całym świecie. Woda stanowi podstawę, poprawia teksturę i powoduje, że poszczególne składniki
lepiej oddają smak. Nasi klienci serwują wodę z urządzenia Bluewater Pro w karafkach, zastępując tym samym
konieczność zakupu wody w plastikowych butelkach. To bardzo ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, przynoszące
duże zyski dla restauracji czy hotelu. Poza oczywistymi oszczędnościami w postaci zmniejszenia wydatków na wodę,
warto wspomnieć również o zyskaniu wolnej przestrzeni oraz znaczącemu spadkowi ilości generowanych odpadów
plastikowych.
Bluewater Pro to również:
Krystalicznie czysta woda do picia i serwowania w karafkach
Idealnie czyste szkło i kryształy bez konieczności polerowania
Przeźroczyste kostki lodu
Niesamowity smak potraw przygotowanych na czystej wodzie
Wspaniały smak kawy i herbaty bez pozostawiania osadów

W zestawie znajdują się:
Filtr do wody Bluewater Pro (zależny od wybranej opcji)
Instrukcja montażu i obsługi w języku polskim
Zestaw podłączeniowy
Dane techniczne
Poziomy ﬁltracji:
Wkład z naturalnym węglem aktywnym Jacobi Carbons (PRO 400)
Wkład sedymentacyjny (PRO 400)
Dwa wydajne wkłady wstępne z blokiem węglowym Jacobi Carbons (PRO 600)
Membrana osmotyczna
Główne cechy Bluewater Pro:
Produkuje do 4,5 litra wody na minutę
Wbudowany czujnik ciśnienia wody
Czujnik czystości wody
Kompatybilność z innymi urządzeniami

Zintegrowana pompa ciśnieniowa
Redukcja soli
Opatentowana technologia SuperiorOsmosis™

Parametry urządzenia:
Wymiary:
Szerokość: 225 mm
Wysokość: 466 mm
Głębokość: 460 mm
Waga:
~29 kg
Pobór mocy:
530 W - 720 W (w zależności od modelu)
Zasilanie:
240 V / 50-60 Hz
Do urządzenia oferujemy opcjonalny montaż, którego cenę ustalamy indywidualnie. Dzięki niemu nie będziesz musiał
martwić się o samodzielną instalację urządzenia, nasz serwisant wykona ją za Ciebie. Fachowo doradzimy w kwestii
wyboru miejsca dla urządzenia, wykonamy wszystkie niezbędne czynności i uruchomimy urządzenie.
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