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CECHY PRODUKTU

Technologia:  Filtr ceramiczny (pory o średnicy 0,2 μm);   
  filtrowanie za pomocą pompki
Działanie:  Usuwa bakterie, pierwotniaki, cysty, glony, zarod-  
  niki, osady oraz wirusy związane z cząstkami o   
  średnicy pow. 0,2 μm.
Wydajność:  około 1 l/min 
Żywotność:  do 50 tys. l w zależności od jakości wody
Waga:  około 550 g
Wymiary: 24 x 6 cm 
Gwarancja:  20 lat
Materiały: aluminium, stal nierdzewna, silikon, ceramika
Akcesoria:  filtr wstępny, adaptor do butelek, torba
Nr artykułu: 2010000

Seria:  Endurance

FAKTY
•  Pierwszy podręczny filtr do wody – dziś już klasyk.
•  Wykonany z najwyższej jakości wytrzymałych materiałów, dzięki czemu nadaje się na najtrudniejsze warunki.
•  Wysokiej klasy filtr ceramiczny usuwa bakterie, pierwotniaki i inne drobnoustroje chorobotwórcze. Z powodu swych   
 rozmiarów (pow. 0,2 μm) wymienione mikroorganizmy nie są w stanie przeniknąć przez drobniutkie pory w filtrze   
 ceramicznym (o średnicy 0,2 μm = 0,0002 mm) i zostają usunięte z wody.
• W przeciwieństwie do filtrów jednorazowych element ceramiczny może być wielokrotnie czyszczony, także w   
 terenie.
•  Udoskonalony, okrągły i ergonomiczny uchwyt pompki oraz wylotowy wężyk, który może być przyczepiany do 
pojemnika na wodę za pomocą pojedynczego zatrzasku.

ZALETY POSZCZEGÓLNYCH CECH PRODUKTU

•  Najwyższej jakości wytrzymałe materiały > niezrównana jakość z 20-letnią gwarancją
•  Dający się wyczyścić element ceramiczny > odpowiedni do czystej jak i mętnej wody, 
 może być używany setki razy (nie jest jednorazowy)
•  Niewiele ruchomych części > łatwy w obsłudze
•  Wytrzymały > wymaga niewielkiej obsługi
•  Udoskonalony uchwyt pompki > jeszcze łatwiejsze pompowanie
•  Załączony wskaźnik pomiarowy > pozwala określić stopień zużycia elementu 
 ceramicznego

 
W SKRÓCIE

Jeden z naszych najleps-
zych filtrów. Niezrów-
nany w wytrzymałości. 
Dla 1-4 osób, na długie 
wyprawy i treking. 
20-letnia gwarancja.
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KATADYN POCKET - znakomitej klasy filtr z 20-letnią gwarancją



  Okrągły ergonomiczny uchwyt pompki

 
 
  Aluminium – wytrzymała konstrukcja
  Wylot wody

  
 
  Posrebrzany filtr ceramiczny o porach 0,2 μm  
  daje się łatwo wyczyścić

  

                                               Wlot wody Amortyzowana podstawa do użytku 

  na wszelkich powierzchniach

PRZEKRÓJ

O części zamienne należy dowiadywać się u dystrybutora marki Katadyn.

TESTY

Bachema AG, Szwajcaria, 01.07.2010 - Raoultella terrigena, Salmonella typhimurium, E.coli

Bachema AG, Szwajcaria, 07.12.2004 - Psedomonas aeruginosa

Szwajcarski Instytut Tropikalny, Szwajcaria, 08.03.1994 - Giardia lamblia

Katadyn Products Inc. I Pfäffikerstrasse 37 I 8310 Kemptthal I Switzerland
Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch I www.katadyn.com
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KATADYN POCKET - znakomitej klasy filtr z 20-letnią gwarancją

Katadyn zastrzega możliwość zmian charakterystyki produktu.


