
Frissítô víz
 Friss technológia
 

WL 850 
Népszerű, nagy térfogatú vízhűtőnk gyárak, irodák számára ideális. A WL 850-es modell nagy igénybevétel 

mellett is kielégíti felhasználói igényeit a teljes nap folyamán. Kínáljon alkalmazottainak tiszta, friss, és pezsdítő 

vizet hogy  kimagasló teljesítményt nyújthassanak  és jobban koncentrálhassanak. 

A WL 850HV három remek tulajdonságának köszönheti sikerét: nagy térfogatának, stabil és megbízható 

dizájnjának illetve  a szénsavas víznek. Alkalmazottai imádni fogják ezt a vízhűtőt és egy pohár sem marad  

majd üresen. Az UV technológia garantálja a víz tisztaságát és a szénalapú szűrőrendszer miatt  a víz mindig 

remek ízű. 

1. Szűrés: a mi szűrő technológiánk eltávolítja a káros 
anygokat, ugyanakkor megőrzi azt, ami hasznos.  
Ez a fázis eltávolítja a klórt, valamint egyéb a vízben előforduló 
ízeket és szagokat.

2. Tartályban elhelyezett UV: a következő lépésben a 
tartályban elhelyezett UV lámpa megtisztítja a vizet. Az 
utraviola fény eltávolítja a káros baktériumokat, úgy mint az 
E. Coli-t, szalmonellát, és hepatitiszt, így biztonságos és tiszta 
italt garantálva. 

3. BioCote®: A Waterlogic vízadagolók külső 
és belső védelméről egyaránt gondoskodtunk. 
A harmadik védelmi réteg az úgynevezett BioCote, mely 
baktériummentesen tartja az vízkiadagoló felületet.

A tökélyhez vezetô három lépés
Az Ön Waterlogic vízadagolója háromlépcsős  víztisztító 
technológiával ellátott készülék, melynek köszönhetően a 
gépből nyert víz a csapvíznél jelentősen jobb minőségű: :



Víz opciók

 

A vízszûrô elônyei mégegyszer
- Kiváló kapacitás, stabil és megbízható dizájn nagyobb gyárak 
és irodák számára.
- Az UV technológia eltávolítja a baktériumokat 
- Szénsavas, meleg, hűtött és szobahőmérsékletű víz
- A szénsavas víz  bónusz alkalmazottainak  
- Szabadon álló és pultra szerelt verziók minden munkahely 
számára
- Túlmelegedés elleni védelemmel felszerelt, így Önnek nem kell 
aggódnia
- Könnyen csatlakoztatható a vezetékes vízellátáshoz
- Intelligens kialakítás, egyszerű gombok és ikonok, könnyű 
használat
- Nagy adagoló rész, hogy akár  egy korsó vagy kancsó is elférjen 
alatta
- A minőség és biztonság garantált
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Technikai tulajdonságok

Modellek
Szabadonálló
Pultra szerelt

Pultra szerelt méretek 380mm (SZ) x 1140mm (M) x 340mm (M) 

Szabadonálló méretek 380mm (SZ) x 470mm (M) x 340mm (M) 

Adagoló terület magassága 240 mm,

Súly Szabadonálló: 40 KG Pultra szerelt: 29 KG 

Sztenderd szűrő 1 x Aktív szén granulátum (GAC)

További tulajdonságok
UV szenzor
Csepegés érzékelő

Kapacitás Hideg: 
2 liter

Szóda: 
2 liter

Meleg: 
1.4 liter

Kompresszor 230V /50Hz (60Hz) 

Víz hőmérsékletek Hideg: 5°C  Forró: 87°C

Szakmai részletek

Színbólumok

Sima víz

Hideg víz

Szóda víz

Forró víz

Extra Forró víz
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WeboldalunkTesztek és igazolások

Waterlogic International Limited fenntartja a jogot hogy a 
brosúra tartalmát bármikor, bármilyen körülmények között 
megváltoztassa a folyamatos kutatások és fejlesztések tükrében. 
A Waterlogic név és a logó bejegyzett védjegy mindazon 
országokban ahol a Waterlogic Group működik.  A Waterlogic 
International Limited számára engedélyezett a BioCot termék 
felirat és logó használata, mely a BioCot Ltd. bejegyzett védjegye.


