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Intelingens. Olcsó. Nagyszerű.

Tökéletesen tiszta víz.
Az egészséges élet legfőbb hozzávalója.

Környezetvédelmből 5-ös. Nincs több
műanyag balloon vagy üveg.

Közvetlen a hálózati vízre csatlakoztatható 
berendezés. 1 szűrővel 8000 db fél literes 
üveggel kevesebb szennyezés. Jó Önnek is és 
a földnek is.

Energiatakarékos, használaton kívüli 
időszakban az energiafelhasználása 50%-os.

Zöldnek lenni ennyire
egyszerű is lehet

Színek
Titanium 

Azúr

Titanium 
Grafit

Grafit 
Titanium

Azúr 
Titanium

Minden pohár víz frissen szűrt és hűtött egy 
zárt hűtőrendszeren belül, amely soha nem 
érintkezik levegővel, ezáltal biztonságot nyújt 
a vírusok és baktériumok fertőzésével sze-
mben. A többi adagolóval szemben, melyek 
tartályos technikát alkalmaznak, itt nincs 
szükség
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InstaChillTM

Félpercenként egy pohár víz ahol ga-
rantáljuk az óránkénti 30 literes hűtési 
kapacitást 6 fokon

Nagy kapacitás

Tea, kakaó, akár instant levesek mind csak ig-
azán forróan tökéletesek a frissen szűrt vízből. 
Az ION-ban garantált a 8 l forró víz óránként, 
amely mindig készen, 95C° fokosan várja Önt!

RapidHotTM

Cukros szénsavas üdítő? .... NEM! Segíts 
szervezetednek egészségesen működni és 
az üdítőkkel szemben válassz egy pohár 
frissítő, hideg szódát. Egy kis citrommal 
vagy lime-al igazán tökéletes a felfrissülés. 

Szóda funkció 

Nem kell aggódni egy percig sem a tisztasá-
gért. A beépített filter monitor, az előlapon 
elhelyezett led segítségével jelzi mikor a 
filtert cserélni kell. A lámpa egyszerűen 
zöldről pirosra vált. 

 Tisztaságfigyelő Filter Monitor

Miért is menne feleslegesen a gép, ha 
nincs senki a környéken? Az ION alvó 
üzemmódja lecsökkenti az energia fel-
használást az esti órákban és a hétvégén..

Energiatakarékos

Más vízgépekkel szemben 75%-os  
energia megtakarítás
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SIMA SZÓDA HIDEG FORRÓ

Model Specifikáció

Méret (M xSz x M) 2 x 2 x 2 x 2 x

súlya

Elektromos áram

Hideg Kapacitás

Forró Kapacitás

16 kg

230 VAC 50/60 hz

30 Liter 
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23 cm

41 cm

43 cm

30 Liter 

8 Liter / h

30 Liter 30 Liter 30 Liter 

8 Liter / h 8 Liter / h

230 VAC 50/60 hz230 VAC 50/60 hz230 VAC 50/60 hz 230 VAC 50/60 hz



ION mérete mindenhol majdhogy-
nem tökéletes. Legyen szó a konyha 
pultról vagy egy egyetem aulájáról.  

A 23cm magas kiadagoló felület 
egyszerűvé teszi poharak, bögrék, de 
akár 0,5l-es üvegek feltöltését is. 

Egy zárt rendszeren keresztül mely 
sosem érintkezik a levegővel az ION 
folyamatosa képes frissen szűrt és 
hűtött vizet adagolni, egy speciá-
lis, könnyen cserélhető kifolyón 
kereresztűl. 

A forró víz vételhez dupla gomb 
nyomás szükséges. 

Kompakt Méret

Magas adagoló terület

Higiénikus Design 

Gyerekzár
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A könnyen tisztán tartható, mosogató 
gépben is mosható csepptálca felfogja 
a gépből esetlegesen lecsöpögő vizet. 

A speciális zárnak köszönhetően egy 
egyszerű forgatással a szűrőbetét 
csepegés nélkü, 1 perc alatt 
lecserélhető, még a vizet sem kell 
elzárni. A 0,5 mikronos Ezüstion 
szűrő alap felszereltség.

Csepptálca

Expressz Filtercsere

Alsó szekrénye lehetővé teszi, 
hogy a gép szabadon álló 
egységként üzemeljen, bárhol, 
ahol csak szeretnék.

Slimline™ állvány
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43 cm 33 cm

'Appliance Magazine's 
Small Appliance Silver Award' Preise.

USA Qualität, Design and  
Technologie


