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DYSTRYBUTOR FILTRUJĄCY PERFECT MINI POU to urządzenie o nowoczesnym designie, 

który pozwala na doskonałe wkomponowanie się do różnego rodzaju wnętrz. 

Dystrybutor PERFECT MINI POU jest urządzeniem wykonanym z najwyższej jakości materiałów, a 

zastosowane w nim rozwiązania techniczne gwarantują niezawodne działanie i najwyższą jakość 

filtrowania wody z zastosowaniem systemu UV. 

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną (4 - 8°C) i gorącą (95 - 

97°C). Istnieje możliwość zamontowania modułu do serwowania schłodzonej wody gazowanej (4 - 

8°C). Dostępna kolorystyka: biały i czarny. Dostępne modele: nablatowy (mini) bez CO2, 

nablatowy (mini) z CO2. 

 

 

Zalety urządzenia:  

• nowoczesny design, pozwalający na doskonałe 

wkomponowane się urządzenia do różnego rodzaju wnętrz,  

• dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością 

podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody 

gazowanej, 

• dwie mechaniczne i niezależne wylewki wody wyposażone w 

system chroniący przed rozwojem bakterii, 

• wysokość pomiędzy kranami a ociekaczem dostosowana jest 

do napełniania wodą np. karafek lub czajników, 

• zbiorniki wody gorącej i zimnej wykonane z wysokiej klasy 

stali szlachetnej,  

• wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, gotowych do 

kontaktu z żywnością, 

• czynnik chłodniczy r 134a. 
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Parametry urządzenia 

 PERFECT MINI POU 

Zasilanie: AC 220 V / 50 Hz 

Moc chłodzenia: 80 W 

Moc grzania: 450 W 

Wydajność wody zimnej: 5 l/h  

Wydajność wody gorącej: 7 l/h  

Wydajność wody gazowanej 

(dodatkowa opcja):  
 

5 l/h 

 
Warunki pracy: 0-40 stopni C  

Ochrona przepięciowa: I  

Waga: 17,0 kg  

Wymiary wys./szer./gł. (mm): 650x420x370 

System filtracji: AP2-C405-SG 
  

Podajnik na kubki:  bezpłatna opcja  

 

 

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC. 

System filtracji posiada certyfikat CE oraz atest PZH. 


