
Egy innovatív megoldás mely kiváltja 

az összes üveges vizet, melyet valaha 

meginna. 

Bemutatjuk az ION vízadagolót, az 

üveges vizek létező alternatíváját. Tiszta 

felfrissülés egyetlen gombnyomásra.  

Minden korty forrása az ION exkluzív 

egyedülálló ezüstionos CarbonPro 

filtere, mely kiszűri a szennyeződések 

széles skáláját. Ez a gép a hagyományos 

csapvizet a végtelen élmény 

megbízható forrásává teszi otthonában 

vagy az irodában. 

Szomjúságát minden pillanatban 

különféle egészséges szűrt italokkal  

olthatja, legyen az jeges hideg víz, vagy 

forró víz a hűvösebb napokon, vagy 

akár egy kellemes érzéssel pezsgő 

finom szódavíz. 

Hagyja hátra a nehéz ballonokat, a sok 

műanyag üveget, a cukros üdítőket és 

kezdje élvezni a tökéletesen tiszta, üdítő, 

frissítő víz korlátlan lehetőségeit. Ez az 

ION.

Egy gondolat...

1 Ezüstion filter  =

10.000 db
0,5 Literes üveg víz

Ami jó nekünk, jó a bolygónak is...

TISZTA FELFRISSÜLÉS



* Hidegvíz kapacitás 21°C fokos bejövő víz esetén 5 fokra hűtve. 0,5 liter / perc esetén   

** Forróvíz kapacitás 21°C fokos bejövő víz esetén 85°C fokra melegítve, 0.3 liter / perc esetén  

U.S. A. és nemzetközi jogvédett. Octaform Kft 2017. Minden jog fenntartva.
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1. InstaChill™ 
Minden pohár víz frissen szűrt és 
hűtött egy zárt hűtőrendszeren 
belül, amely soha nem érintkezik 
levegővel, ezáltal biztonságot 
nyújt a vírusok és baktériumok 
fertőzésével szemben. 

2. Hűtési kapacitás   
Adagoljon 0,5 liter vizet minden 
fél percben egy órán át anélkül, 
hogy a vízhőmérséklet 5C° fok 
fölé emelkedne... az ION ezt 
tudja. Más vízhűtők meg sem 
közelítik.  

3. Rapidhot™ 
Tea, kakaó, akár instant levesek 
mind csak igazán forróan 
tökéletesek a frissen szűrt vízből. 
Az ION-ban garantált a 12 l 
forróvíz óránként, amely mindig 
készen áll, mikor Ön is... 

4. Szódavíz  
Segítse szervezetét 
egészségesen működni és a 
cukros üdítők helyett válasszon 
egy pohár hideg szódát. Egy kis 
citrommal vagy lime-al az igazi. 

5. Gyors Filter csere 
Egy egyszerű csavarás és kint is 
van a filter... szerszámok nélkül és 
anélkül, hogy a csapot el kellene 
zárni.

6. Energiatakarékos üzemmód 
Miért is menne feleslegesen a 
gép? Az ION alvó üzemmód 
programja lecsökkenti az 
energia felhasználást bármikor, 
bárhol.

7. Érintő kijelző   
A könnyen használható érintő 
kijelző lehetővé teszi a kijelző és 
beállítások testre szabását és a 
figyelmeztetéseket.

8. Front oldali CO2 
Könnyedén cserélhető 425g-os 
“Sodastream/Limo Bar” patron 
fogadó a háztartásoknak. Akár 
60 liter szóda elkészítéséhez... 

ION Multikrontoll  
A precíz érzékelők és a kifinomult 
szoftver pontos hőmérséklet 
szabályozást és nagy kapacitást 
biztosítanak extrém körülmények 
között is.

A tökéletes tisztaság technológiája
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100%-ban az USA-ban , 
tervezve, fejlesztve és szerlve 

Octaform Kft.

1238 Budapest, Helsinki út 120

www.octaform.hu 

ION100 ION200 ION300 ION400

Sima

Hideg

Szóda

Forró

Hidegvíz kapacitás* 30 Liter / óra

Forróvíz kapacitás** — 8 Liter / Óra — 12 Liter / Óra

Méretek (SZ x Mé x Ma) 346mm x 523mm x 412mm

Súly 17 kg 17 kg 20 kg 20 kg


