
עושה לי חשק לשתות
קטלוג
סל 1

203tn5
מתקן מים בעל 3 ברזים: ברז למים קרים, חמים, פושרים.	 

צג בקרה מרהיב וידידותי הכולל שעון ותצוגה של טמפרטורת מי השתיה.	 

טמפ' מים רותחים: עד 100% רתיחה.	 

ברז בטחון מובנה למניעת גישת ילדים למים החמים.	 

פשוט וידידותי להפעלה.	 

מתחבר ישירות למערכת המים שלושה ברזים )קרים/ חמים/ פושרים(.	 

בעל תפוקות מים גבוהות במיוחד. 	 

עומק
31 ס''מ

גובה
47 ס''מ 

רוחב
32 ס''מ

צבע אדום על פי מלאי זמין

אפיון טכניתיאור הפריט

₪947.43
לא כולל מע״מ

כולל הובלה, התקנה, 
סנן איכותי, מקטין לחץ

ומתקן כוסות מפואר

203tn5 כסף
203tn5 אדוםמק״ט 7290015591775

מק״ט 7290015591751

203tn5 לבן
מק״ט 7290015591768

לחצן extra hot לטמפרטורה של 98 מעלות

הספק של מים חמים 50 כוסות לשעה

הספק של מים קרים 50 כוסות לשעה

טמפרטורות של מים חמים וקרים הניתנים לכוונון ע״י המשתמש

מכלי מים חמים וקרים עשויים מנירוסטה אל חלד 304

בידוד cfc free גם במערכת החימום וגם במערכת הקירור

cfc free מדחס עם גז ידידותי לסביבה

גוף חימום חיצוני למערכת החימום ללא מגע מים

675w הספק גוף חימום

מערכת פיקוד ושליטה דיגיטלית ולחצנים למזיגת מים קרים וחמים

ברז כדורי להזנה וניתוק המכשיר מרשת המים )ניתן לסגירה ע״י המשתמש(

כפתור נעילה למים החמים

צג דיגיטלי המראה את מצב פעולות המכשיר
EXTRA HOT לרבות הדלקה וכיבוי מים קרים וחמים, לחיצה על כפתור

230v ac חיבור חשמל חד פאזי

750w צריכה מקסימאלית

ניתן לנתק את מערכת החימום ע״י טכנאי טרם התקנת המכשיר



עושה לי חשק לשתות
קטלוג
סל 1

סנן מיקרוני משולב פחם המבצע 4 פעולות:
הוצאת משקעים ומרחפים	 
טיפול בכלור וכימיקליים	 
טיפול בריחות וטעמי לוואי	 
טיפול באבנית	 

203ln5

PFP3210WTMN1

תיאור הפריט

תיאור הפריט

אפיון טכני

אפיון טכני

רצ"ב אישור מכון תקנים

צבע כסף
מק״ט

7290016528534

צבע לבן
מק״ט

7290111708985

מתקן מים בעל 3 ברזים: ברז למים קרים, חמים, פושרים.	 
צג בקרה מרהיב וידידותי הכולל שעון ותצוגה של 	 

טמפרטורת מי השתיה.
טמפ' מים רותחים: עד 100% רתיחה.	 
ברז בטחון מובנה למניעת גישת ילדים	 

למים החמים.
פשוט וידידותי להפעלה.	 
מתחבר ישירות למערכת המים 3 ברזים 	 

   )קרים/ חמים/ פושרים(.
בעל תפוקות מים גבוהות במיוחד. 	 
מתג ביטחון למים חמים.	 

PFP3210WTMN1 סנן

עומד בתקן 1505 חלק 1

סינון 2 מיקרון

החלפה כל 6 חודשים

עומק
31 ס''מ

גובה
97 ס''מ 

רוחב
33 ס''מ

לחצן extra hot לטמפרטורה של 98 מעלות

הספק של מים חמים 50 כוסות לשעה

הספק של מים קרים 50 כוסות לשעה

טמפרטורות של מים חמים וקרים הניתנים לכוונון ע״י המשתמש

מכלי מים חמים וקרים עשויים מנירוסטה אל חלד 304

בידוד cfc free גם במערכת החימום וגם במערכת הקירור

cfc free מדחס עם גז ידידותי לסביבה

גוף חימום חיצוני למערכת החימום ללא מגע מים

675w הספק גוף חימום

מערכת פיקוד ושליטה דיגיטלית ולחצנים למזיגת מים קרים וחמים

ברז כדורי להזנה וניתוק המכשיר מרשת המים )ניתן לסגירה ע״י המשתמש(

כפתור נעילה למים החמים

צג דיגיטלי המראה את מצב פעולות המכשיר
EXTRA HOT לרבות הדלקה וכיבוי מים קרים וחמים, לחיצה על כפתור

230v ac חיבור חשמל חד פאזי

750w צריכה מקסימאלית

ניתן לנתק את מערכת החימום ע״י טכנאי טרם התקנת המכשיר
₪1,032.90
לא כולל מע״מ

כולל הובלה, התקנה, 
סנן איכותי, מקטין לחץ

ומתקן כוסות מפואר


