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THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
TRÊN BỒN RỬA

SSX880E
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Lớp vải lưới không dệt
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Lớp than hoạt tính
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Lớp sợi trao đổi ion

Loại bỏ các cặn bẩn và tạp chất trong nước

Loại bỏ các tạp chất độc hại, thuốc thực vật, khử mùi nấm
mốc, khử clo trong nước... (Bromoform/ Trihalomethanes
Bromodichloromethane/ 2-MIB/ Dibromochloromethane/
CAT/ Chlorine/ Tetrachloroethylene/ Trichloroethylene/
Chloroform 1,1,1-trichloroethanne...)

Loại bỏ chì hòa tan trong nước
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Lớp màng lọc sợi rỗng
Nước được thẩm thấu từ ngoài thành ống của các sợi
rỗng bao gồm hàng triệu lỗ lọc với kích thước siêu nhỏ từ
0.01 đến 0.1µm vào bên trong sợi rỗng. Các tạp chất có
kích thước lớn hơn 0.1µm như tảo, vi sinh vật, độ đục, vi
khuẩn, rỉ sét, nấm mốc, các thành phần kim loại trong
nước được giữ lại bên ngoài màng lọc. Chỉ còn nước sạch
và khoáng chất sau khi lọc.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THIẾT BỊ LỌC NƯỚC

CLEANSUI SSX880E
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VÒI NƯỚC SAU LỌC VÀ NẮM CHE BỘ LỌC
- Linh hoạt xoay 360 độ, vùng sử dụng lớn hơn
- Thép không gỉ chắc chắn và cao cấp

GIÁ SẢN PHẨM

8,000,000 VNĐ

- Dễ dàng lau chùi và vệ sinh
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ĐẦU VÀO CỦA NƯỚC LỌC

THỜI HẠN BỘ LỌC

- Chất liệu nhựa ABS cao cấp
- Dễ dàng kết nối và thay thế
- Không bị oxy hóa

3

ỐNG THOÁT NƯỚC DƯ TRONG MÁY LỌC
KHI KHÔNG DÙNG ĐẾN
- Chất liệu nhựa ABS cao cấp
- Cơ chế thoát nước dư trong bộ lọc khi không sử dụng
- An toàn và vệ sinh đảm bảo người dùng luôn
có nước lọc mới và tinh khiết
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VAN CHẾ ĐỘ CHIA NƯỚC ĐA NĂNG
- 3 chế độ vòi phun nước
- Dễ dàng lắp trực tiếp vào vòi
- Lớp lưới lọc thép không rỉ bảo vệ thiết bị khỏi
những�cặn lớn trong nước
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LINH KIỆN NỐI VAN CHUYỂN
- Thuận tiện cho việc lắp đặt với hầu hết các
loại vòi thông dụng trên thị trường Việt Nam
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BỘ LỌC CÔNG NGHỆ CAO SSC8800E
- Nước sau khi lọc có thể uống trực tiếp tại vòi
- Không sử dụng điện, không có nước thải
- Vật liệu cao cấp, kết cấu nhỏ
- Công nghệ màng lọc sợi rỗng tiên tiến giữ
nguyên khoáng chất cho nước sau lọc

ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NƯỚC
VUI LÒNG THAY BỘ LỌC SAU 12 THÁNG SỬ DỤNG

GIÁ THAY LỌC
3,200,000 VNĐ
LƯU LƯỢNG LỌC

3L/PHÚT

