
EDEL WASSER – 
AZ EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ TITKA

50%

A MINÔSÉG SZÍNEI
NARANCSSÁRGA ÉS FEKETE ÖN MELYIKET VÁLASZTJA?

PWC-670 BLACKPWC-670 ORANGE

TISZTA VÍZ, EGYETLEN GOMBNYOMÁSRA 

EGY OKOS MEGOLDÁS: 
ZEPTER EDEL WASSER 

• 5 lépcsôs szûrôrendszer
• Antibakteriális szûrô 

• A zárt víztartály biztosítja, 
hogy az ivóvíz tiszta és 

szennyezôdés mentes maradjon
• Vezeték nélküli, hatékony
• Praktikus és megbízható
• Könnyen beszerelhetô és 

karbantartható
• Költséghatékony, 

jövôbe mutató megoldás

ÓVJA EGÉSZSÉGÉT
Az egészség megóvásához fontos, hogy Ön és családja is tiszta, egészséges ivóvizet 
fogyasszon. A Zepter Edel Wasser minôségi ivóvízzel látja el Önt és családját, nap 
mint nap. 

Napi 2-3 liter víz fogyasztása mindenkinek ajánlott. 

TISZTA VÍZ – TISZTA HASZON!
Legyen takarékos, ôrizze meg egészségét és óvja környezetét ezzel az intelligens, 
hatékony készülékkel! 

Használjon a zöldségek tisztításához és a fôzéshez tisztított vizet! 
Tisztított vizet használva a háztartási készülékek kevésbé vízkövesednek, az edények, 
evôeszközök nem vesztik el a fényüket, élettartamuk megnô. Töltse a tisztított vizet a 
párásítóba, és érezni fogja a különbséget. A gôzölôs vasaló nem hagy kalcit-nyomokat 
a ruhán, és sokak szerint a tea és kávé íze is új árnyalatokkal gazdagodik. Forró nyári 
napokon tartson egy kancsó tisztított vizet a hûtôben, hogy hûsítô italokat készíthessen 
belôle. 

Ez a dekoratív készülék mindenhol jól mutat! Ügyeljen az egészségére – igyon minôségi, 
tiszta vizet. 

A vegyi úton történô, közületi víztisztítás során különféle vegyi melléktermékek keletkez-
nek, amelyek a vezetékes ivóvíz ízét is befolyásolhatják; az ötlépcsôs szûrôrendszer erre 
is megoldást jelenthet. 

Az antibakteriális szûrô megakadályozza a különféle betegségeket okozó mikro-
organizmusok elszaporodását a vízben. A készülék által biztosított védelem így válik 
teljessé. 

A megfelelô minôségû ivóvíz fogyasztása jót tesz a bôrnek, a hajnak és a körmöknek. 
A megfelelô mennyiségû víz jótékonyan hathat a szervezet mûködésére.

A Zepter Edel Wasser a konyhapulton történô elhelyezésre 
készült modern, vékony és formatervezett készülék, amely 
bárhol jól mutat, legyen szó a konyháról, irodáról, mûhelyrôl, 
konditeremrôl… Az Edel Wasser a tiszta víz kiapadhatatlan 
forrása az egész családnak. 

A Zepter International nemzetközi hírnevet szerzett minôsé-
gi termékeivel és szolgáltatásaival. 

A Zepter szakemberei beszerelik Önnek az Edel Wasser 
készüléket. Önnek nincs más dolga, mint hátradôlni, és 
élvezni a friss víz ízét!

A BESZERELÉST BÍZZA A ZEPTER SZAKEMBEREIRE!
DÔLJÖN HÁTRA, ÉS ÉLVEZZE A TISZTA VÍZ ÍZÉT! 

MÛSZAKI ADATOK

TERMÉK NEVE Edel Wasser

TÍPUS PWC-670 BLACK
PWC-670 ORANGE

SZÛRÔ Fordított ozmózis szûrô

VÍZTARTÁLY 3,9 l (0,3 gal)

MÉRET 200x390x370 mm

KÉSZÜLÉK SÚLYA 4,5 kg

TISZTÍTÁSI KAPACITÁS*
76,8 l/nap (25 °C, 1,38 bar/138 kPa) 
(20,3 gal/nap – 77°F, 20 psi)
*a megadott hômérséklet és bejövô nyomás mellett*a megadott hômérséklet és bejövô nyomás mellett

MÛKÖDÉSI NYOMÁSTARTOMÁNY 1,38 bar – 8,27 bar / 138 kPa – 827 kPa

MÛKÖDÉSI HÔMÉRSÉKLETTARTOMÁNY 5 °C – 35 °C (41°F – 95°F)

KESKENY 
KÉSZÜLÉKTEST 
Egyszerûen beszerelhetô. 
A legtöbb víztisztító 
készüléknél kisebb helyet 
igényel.

ELEKTROMOS ÁRAM 
NÉLKÜLI MÛKÖDÉS
A készülék biztonságos és 
költséghatékony, mivel 
mûködtetéséhez elektromos 
áram nem szükséges. 

A készüléket a Vízminôsítési 
Társaság (WQA) vizsgálta be 
és látta el minôségi 
tanúsítvánnyal az NSF/ANSI 
42, 53 és 58 nemzetközi 
szabványok alapján.

FEDEZZE FEL ÖN IS A 

TISZTA VÍZ ÍZÉT
•  Tisztított, minôségi ivóvíz, egyetlen gombnyomásra
•  Energiát és pénzt takarít meg és óvja a környezetet
•  Óvja az egészségét
•  Tisztálkodáshoz is ideális, óvja szépségét 
•  Fôzzön tiszta vízzel, érezni fogja különbséget
•  A tisztított víz kiválóan alkalmas takarítási célokra is
•  A tisztított víz fogyasztása jótékony hatással lehet 

az általános egészségi állapotra
•  Bôre tisztításához, ápoláshoz is ideális: fogyasszon tisztított vizet, 

és használja a tiszta vizet arclemosáshoz 
•  Nem szükséges palackozott vizeket cipelnie 
•  Pénzt takaríthat meg
•  A modern megjelenésû, dekoratív készülék konyhája dísze lehet
•  A hûtôben tartott tisztított víz enyhülést hozhat a forróbb napokon ©

 C
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ZEPTER Ungarn Kft. Bemutatóterem és üzlet:
1138 Budapest, Váci út 191.  •  Tel.: 36 1 437 6633 1138 Budapest, Váci út 191.
E-mail: zepter@zepter.hu  •  www.zepter.hu Tel.: 36 1 323 2426
Cg. 01-09-076039 E-mail: info@zepter.hu

Keressen bennünket a  facebookon is.
www.facebook.com/zepterlevegotisztitas

www.facebook.com/zepter.bioptron
www.facebook.com/zepterviztisztitas

www.facebook.com/zepterkozmetikumok
www.facebook.com/fozzonazepterrel
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1–2. LÉPÉS 3. LÉPÉS 4. LÉPÉS

Különleges…
Az Edel Wasser víztisztító ké-
szülék elektromos áram felhasz-
nálása nélkül biztosít minôségi 
szûrt vizet. A formatervezett, 
keskeny kialakítású készülék a 
konyhapultra helyezhetô, nem 
foglal helyet a mosogató alatt. 

Hatékony…
Az Edel Wasser fordított ozmó-
zis elvén mûködô, 5 lépcsôs 
szûrôrendszere hatékonyan tisz-
títja meg a csapvizet. A készü-
léket a Water Quality Associa-
tion vizsgálta be, és látta el 
minôségi tanúsítványával. Az 
Edel Wassernek köszönhetôen 
korlátlan mennyiségû tiszta víz 
áll Ön és családja rendelkezé-
sére.

Praktikus…
Az Edel Wasser segítségével 
pénzt takaríthat meg, mivel a 
készülék nem használ elektro-
mos áramot. Nem kell palacko-
zott vizet vásárolnia és eközben 
még a környezetet is óvja a 
szennyezéstôl. 

TISZTA VÍZ, EGYETLEN GOMBNYOMÁSRA EGY KORTY FELÜDÜLÉS
EDEL WASSER – A TISZTASÁG FORRÁSA 

•  5 lépcsôs vízszûrô rendszer
•  A fordított ozmózis a legnépszerûbb és 

legelterjedtebb víztisztítási mód a világon
•  Antibakteriális szûrô
•  A készüléket a Vízminôsítési Társaság (WQA) 

vizsgálta be és látta el minôségi tanúsítvánnyal 
az NSF/ANSI 42, 53 és 58 nemzetközi 
szabványok alapján.

•  Folyamatos üzemelés 
•  Szabályozott víznyomás 
•  A zárt tartályba nem kerülhet másodlagos 

szennyezôdés
•  Alacsony zajszint mellett mûködô készülék – 

a készüléket a víznyomás mûködteti, szivattyút 
vagy más elektromos berendezést nem használ

•  Mûködtetéséhez elektromos áramra 
nincs szükség

•  Gazdaságos – nem kell palackozott vízre 
költenie

•  Energiatakarékos – a készüléket a víznyomás 
mûködteti, áramot nem fogyaszt 

•  Környezetbarát – az Ön háztartásában 
kevesebb hulladék keletkezik (nincsenek 
mûanyag palackok)

•  Kompakt és helytakarékos – ideális megoldás 
kis konyhákba

•  A konyhapultra helyezhetô – nem foglal helyet 
a mosogató alatt

•  Hatékonyan tisztítja a csapvizet – élvezze 
Ön is a tiszta víz ízét

•  Könnyen beszerelhetô és karbantartható 
•  Egyszerûen kezelhetô, megbízható és 

hatékony
•  Dekoratív, modern készülék

A Zepter Edel Wasser egy praktikus, konyhapultra helyezhetô víztisztító készülék, mely elektromos áram felhasz-
nálása nélkül üzemel és megtakarítja a palackozott vizek árát, miközben óvja a környezetet. 
A készülék kompakt, praktikus és könnyen beszerelhetô, nemcsak a konyhában mutat jól, de az irodában, 
recepción, vagy bárhol máshol, ahol szükség van rá. A Zepter Edel Wasser segítségével javíthat életminôségén 
és óvhatja egészségét.
A Zepter az Edel Wasser megalkotása során az egészség és a környezet megóvását, valamint a gazdaságos-
ság és a modern technológia alapelveit tartotta szem elôtt. Az ivóvíz tekintetében egyre fontosabb szempont a 
minôség. A Zepter Edel Wassernek köszönhetôen a tisztított ivóvíz folyamatosan rendelkezésére áll, méghozzá 
a saját otthonában, egyetlen gombnyomásra. 

AZ EDEL WASSER A ZEPTER MINÔSÉGET 
KÉPVISELI:

•  Elôremutató technológia
•  Minôségi alapanyagok
•  A készüléket a Vízminôsítési Társaság (WQA) 

vizsgálta be és látta el minôségi tanúsítvánnyal az 
NSF/ANSI 42, 53 és 58 nemzetközi szabványok alapján.

•  Modern formatervezés
•  Kompakt, helytakarékos készülék
•  Zepter minôség

A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI:

•  Vezeték nélküli készülék – a mûködtetéséhez 
nem szükséges elektromos áram 

•  Folyamatos üzemelés
•  Szabályozott víznyomás
•  A zárt tartály véd a másodlagos szennyezôdés ellen 

és extra higiéniai védelmet biztosít
•  A tartályban található antibakteriális szûrô 

megakadályozza a mikroorganizmusok elszaporodását

ELÔREMUTATÓ TECHNOLÓGIA, MODERN DESIGN, 
HATÉKONY ÉS KÖRNYEZETBARÁT KÉSZÜLÉK

5 SZINTÛ SZÛRÔRENDSZER – A MINÔSÉG GARANCIÁJA

SZENNYEZÔANYAGOK A CSAPVÍZBEN

NEO-SENSE ELÔSZÛRÔ

Csökkenti a vízben oldott 
klór, valamint az illékony szerves 
vegyületek mennyi ségét,  
kiszûri a szagokat

FORDÍTOTT OZMÓZIS
MEMBRÁN SZÛRÔ

Számos szennyezôanyag 
mennyiségét csökkenti. 
Ilyenek pl. az öt vegyértékû 
az arzén, a bárium, a 
kadmium, a szelén, a rádium 
226/228, a három- ill. hat 
vegyértékû króm, az ólom, 
a nitrát és a nitrit. 

A fordított ozmózis során 
speciális szûrômembrán 
tisztítja a készüléken áthaladó 
csapvizet. A nyomás átpréseli 
a vizet membrán pórusain, 
miközben a vízben oldott 
szennyezô anyagok a 
membránban megakadnak. 

INNO-SENSE 
SZÛRÔ

Csökkenti a vízben oldott klór és az illékony szerves vegyületek mennyiségét, továbbá kiszûri a kellemetlen 
szagokat okozó szennyezôdéseket. Biztosítja, hogy a szûrôn áthaladó víz íze kellemesebb legyen. 

ANTIBAKTERIÁLIS 
SZÛRÔ

TISZTA, FRISS VÍZ

Megakadályozza a mikroorganiz musok 
elszaporodását, és meg hosszabbítja 
a szûrô élettartamát 

5. LÉPÉS

A vízkômentes víz meghosszabbít-
hatja edényei élettartamát.

Sokak szerint a tea és kávé íze 
új árnyalatokkal gazdagodik

Tisztított víz a párásítóban – 
a levegô friss és üde

Ideális a zöldségek 
gyümölcsök tisztításához.

Tisztálkodáshoz is ideális, 
óvja szépségét.

Fedezze fel Ön is 
a tiszta víz ízét!

EDEL WASSER –
A MINÔSÉGI VÍZTISZTÍTÓ RENDSZER 
Tiszta és egészséges ivóvíz az Ön otthonában
VEZETÉK NÉLKÜLI – KÖRNYEZETBARÁT – EGÉSZSÉGES

A minôségi ivóvízért – a minôségi életért
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