PRODUCT INFORMATIE
PIMAG WATERFALL ® ZWAARTEKRACHTDOORSTROMING WATERSYSTEEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
EN VOORDELEN
• Eenvoudige bediening, geadvanceerde technologie
• Filtratie gecertificeerd voor het verminderen
van verontreinigingen
• Mineralen helpen bij het aanpassen van de  pH om
alkalisch water te creëren
• Filtratie proces vermindert het
Oxidatie- Reductie Potentieel
• 1,200 gauss magneet
• Levensduur filter LED-indicator
• Gouden Zegel van Goedkeuring  van de
Water Quality Association
De PiMag Waterfall heeft een modern, compact uiterlijk en maakt
gebruikt van een ingenious zwaartekrachtdoorstroming systeem
en een unieke multistadium filtratie dat Pi-keramische materialen
bevat om alkalisch water te creëren terwijl het
verontreinigingen vermindert.
Een gereglementeerde zure/alkalische pH balans is essentieel
voor het behoud van de gezondheid, maar een typisch modern
dieet en levensstijl kan leiden tot een te hoge pH. Alkalisch water
met een lage ORP (oxidatie-reductie-potentieel) helpt om de
balans te herstellen en helpt je lichaam te verdedigen tegen ziekte.
De langzame zwaartekrachtfiltratie stimuleert de natuurlijke
spiraalvorming van het water, terwijl de 1.200 gauss magneet het
klonteren van het sediment vermindert.
De Waterfall heeft de felbegeerde Gouden Zegel van Goedkeuring
van de Water Quality Association. Deze erkenning wordt
gegeven aan waterbehandeling systemen die voldoen aan de
strenge normen voor prestatie, vermogen en volledigheid in het
verwijderen van een verscheidenheid aan verontreinigingen
in drinkwater.
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PiMag Waterfall filter pakket

PiMag Waterfall mineraal stenen

PiMag Waterfall LED indicator

De PiMag Waterfall filter bevat vijf
nonwoven poly (ethyleentereftalaat) voorfilters gelegen bovenop de filterkolom.
De eerste laag van de kolom bevat actieve
koolstof met alkaliserende materialen en
ionenuitwisselingshars. De tweede laag
bevat klei balletjes, zilveren bio balletjes
en mineraal balletjes. De derde laag bevat
silica zand en KDF (Kinetic Degradation
Fluxion) materiaal.

De PiMag Waterfall mineraal stenen
(die afkomstig zijn van de zeebodem net
onder de zeespiegel vlak bij een Koreaans
eiland) bevatten verschillende silicaat
klasse mineralen die helpen als aanvulling
op het mineraalrijke Pi-water.

Het LED indicator systeem stroomt met
de zelfde snelheid als dat van een kraan
en berekent hoeveel liters water er is
gefilterd. Groen licht bevestigt dat het
systeem op optimale efficiëntie werkt.
Rood licht geeft aan dat het systeem 900
liter water gefilterd heeft en dat het tijd
is om de filter te vervangen. Aanwijzingen
voor de LED-indicator zijn te vinden in de
producthandleiding.
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Artikel Codes

Filter Vervanging

PiMag Waterfall Zwaartekrachtdoorstroming
Water Systeem

1380

PiMag Waterfall Filter pakket - vervanging

1381

PiMag Waterfall Mineraal stenen - vervanging

1382

Prijs

incl. btw
1380

Advies verkoopprijs

1381

Advies verkoopprijs
Advies Autoship
verkoopprijs

1382

Advies verkooppijs

Filter cartridge: 90 dagen of 900 liters, welke het eerst voorkomt
(De sensor geeft aan wanneer de 900 liters bereikt is)
Mineraal stenen: 1 jaar
Levensduur van de onderdelen kan variëren, afhankelijk van
de waterkwaliteit.
Onderhoudsinstructies

€72 ,00

Probeer de PiMag Waterfall niet te vervoeren wanneer deze
volledig is gemonteerd. Uit de buurt van direct zonlicht houden.
Alleen reinigen door te spoelen met koud water, gebruik geen
schuurmiddelen, papieren handdoeken of warm zeepwater.

€59 ,75

Erkenning

€301 ,00

€30 ,99

Kenmerkende Nikken Technologie
Magnetisch en PiMag Water Technologie, zwaartekracht stroming,
trap filtratie
Gauss sterkte per Magneet
1,200 gauss

Gouden Zegel van Goedkeuring (Gold Seal of Approval) van de Water
Quality Association in de Verenigde Staten van Amerika.
PiMag Waterfall Beknopte Referentie Informatie
geavanceerde filtratie technologie: Gecertificeerd voor het
verminderen van schadelijk stiffen, voor purer,beter water.
Pi technologie: Voegt natuurlijke mineralen toe, past de pH aan voor
een zuur/alkalisch evenwicht en ioniseert om oxidatie tegen
te gaan.
Magnetische technologie: een cirkelvormig magnetisch veld
vermindert het klonteren.

Capaciteit

Compact ontwerp: Kan opgezet worden op het werkblad in de
kleinste keukens.

Vultank: 5 liter
Voorraadtank: 5.5 liter

Op zwaartekracht werkende stroming: Vereist geen elektriciteit
of sanitair.

Afmetingen

Economisch: een praktisch en rendabel alternatief voor flessen
water of water-ionisatoren

Hoogte 42.3cm
Breedte 22.5cm

Milieuvriendelijk: Gemaakt van recycleerbaar materiaal en
materialen die niets lekken in water.

Diepte 32.5cm
Gewicht

Als u een problem ondervindt, voel u vrij om contact op te nemen
met de afeling

3 kg
Materialen Gebruikt In Het Product
Pi materiaal, mineraal stenen, recycleerbare polymeer, magneet
Gebruiksaanwijzing
Vul de toptank met water. Het gefilterd PiMag water verzamelt zich
in de onderste voorraadtank. Het LED-lampje veranderd van groen
naar rood wanneer het tijd is om de filter te vervangen.

Klantenservice, zij staan u graag te woord..
De verontreinigingen en andere stoffen die verminderd worden
door dit waterbehandelingsapparaat zijn niet noodzakelijk aanwezig
in uw water. Gebruik alleen gemeentelijk behandeld water of
een ander aanbod waarvan bekend is dat deze veilig is vanuit
microbiologisch opzicht.

Filtratie niveau
1 micron

Voor meer informatie of voor aankoop neem contact op met uw
Onafhankelijke Nikken Consulent

