
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія: насос, керамічний фільтр глибинної очистки з іонами 
срібла (пори діаметром 0,2 мікрона=0,0002 мм)

Ефект:  ліквідує бактерії, найпростіших, водорості, 
спори, осад та віруси, 
приєднані до часток розміром від 0,2 мкм

Продуктивність: близько 1 л/хв
Ресурс картриджу: до 50 000 літрів залежно від якості води
Вага: 550 г
Розміри: 24х6 см
Гарантія: 20 років
Матеріали: алюміній, нержавіюча сталь, силікон, кераміка

Перший у світі портативний фільтр, що вже став визнаною класикою.

На відміну від одноразових фільтрів, кераміку можна очищувати після використання навіть в польових умовах.
Покращена кругла ергономічна ручка. 
Шланг, що легко з’єднується з ємністю для води.

Виготовлений з високоякісних, надміцних матеріалів. Розроблений для довготривалого використання 
в максимально важких умовах. Вибір номер один екстремальних мандрівників (наприклад, Майка Хорна). 
Керамічний фільтр глибинної очистки ліквідує бактерії, найпростіших та інші хвороботворні мікроорганізми. 
Принцип роботи: мікроорганізми не можуть подолати мікропори кераміки через свій розмір, 
що перевищує 0,2 мкм = 0,0002 мм.

предфільтр, адаптер для пляшок, 
сумка для перенесення
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ХАРАКТЕРИСТИКИ > ПЕРЕВАГИ

• Високоякісні, довговічні матеріали > неперевершена якість з 20-річною гарантією.
Керамічний фільтруючий елемент, який легко чистити > підходить не лише для про-
зорої, а й для дуже мутної води. Можна використовувати та очищувати сотні разів.

• 

• Мінімум рухомих деталей > простий у використанні.
• Великий ресурс > 50 000 літрів до заміни картриджу.
• Покращена ергономіка ручки > качати стало ще легше.

Вимірювач ресурсу в комплекті > показує, коли фільтруючий елемент 
потрібно замінити.

• 

КОРОТКИЙ ОПИС:
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KATADYN POCKET — високоякісний фільтр з 20-річною гарантією 

Один із найкращих фільт- 
рів для води у світі. Непере-
вершена зносостійкість. 
Ідеальний для використан-
ня 1–4 людьми в екстре-
мальних умовах. 
Гарантія 20 років.



Кругла ергономічна ручка насосу

Міцний алюмінієвий корпус
Вихід води

Керамічний картридж 
з іонами срібла з порами 0,2 мкм

М’яка основа, що дозволяє 
зручно качати на будь-якій поверхні

РОЗРІЗ МОДЕЛІ

Для отримання додаткової інформації про запасні деталі, будь-ласка, звертайтеся до Вашого дилера Katadyn.

ВИПРОБОВУВАННЯ

Bachema AG, Швейцарія, 01.07.2010 — Raoultella terrigena, Salmonella typhimurium, E.coli (кишкова паличка)

Bachema AG, Швейцарія, 07.12.2004 — Pseudomonas aeruginosa (синегнійна паличка)

Швейцарський Тропічний Інститут, Швейцарія, 08.03.1994 — Giardia lamblia (кишкова лямблія)
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Katadyn залишає за собою право змінювати характеристики продукції.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

KATADYN POCKET — високоякісний фільтр з 20-річною гарантією 

Вхід води

Katadyn Products Inc.  I Пфеффікерштрасе, 37 I  8310 Кемпталь I Швейцарія
Тел:  +41 44 839 21 11 Факс:  +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch I www.katadyn.com


