KARTA INFORMACYJNA

KATADYN VARIO - najszybszy mały filtr świata
CECHY PRODUKTU
Technologia:

Akcesoria:
Nr artykułu:

Filtr na pompkę; ceramiczny filtr wstępny, filtr
z włókna szklanego (pory 0,2 μm), wymienny
wkład z węglem aktywowanym
Eliminuje bakterie, pierwotniaki, cysty, glony, zarodniki, osady. Poprawia smak i zapach wody.
około 2 l/min (tryb Faster Flow)
około 1 l/min (tryb Longer Life)
do 2 tys. l w zależności od jakości wody
około 425 g
10 x 19 cm
2 lata
plastik, ceramika, włókno szklane, węgiel aktywowany, silikon
filtr wstępny, zatrzask do butelek, torba
8014932

Seria:

Backcountry

Działanie:
Wydajność:
Żywotność:
Waga:
Wymiary:
Gwarancja:
Materiały:

FAKTY
•
•
•
•
•
•
•
•

W terenie potrzebujesz filtra na wszelkie warunki – do klarownej czy mętnej wody świetnie nadaje się filtr Katadyn
Vario.
Ceramiczny, dający się wyczyścić filtr wstępny chroni przed brudem, a filtr z włókna szklanego przed
zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi.
W trybie „Longer Life” mętna woda jest wstępnie filtrowana przez element z ceramiki.
W trybie „Faster Flow” woda od razu filtrowana jest przez filtr z włókna szklanego, z wydajnością 2 l/min.
Wymienny wkład z węglem aktywowanym redukuje zawartość chemikaliów i poprawia smak i zapach wody.
Dwutłokowy mechanizm zapewnia ciągły przepływ wody przy małym nakładzie siły.
Części wymienne są sprzedawane oddzielnie (dysk ceramiczny, filtr z włókna szklanego, wkład z węglem
aktywowanym).
Zwycięzca nagród „Industry Award 2006” i „ISPO Outdoor Award Summer 2006”.

ZALETY POSZCZEGÓLNYCH CECH PRODUKTU

W SKRÓCIE

•

Szybki, wygodny,
daje się dostosować
do różnych warunków.
Przepływ do 2 l/min.
Dla 1-4 osób. Świetny na
wędrówki z plecakiem i
treking.

•
•
•
•
•

Ceramiczny filtr wstępny > daje się wyczyścić i chroni włókno szklane
przed zanieczyszczeniem
Węgiel aktywowany > poprawia smak i adsorbuje chemikalia
Podwójny tłok >  podczas pompowania woda płynie bez przerwy
Gumowa podstawa > gwarantuje stabilność
Zintegrowany gwint do butelek > pasuje do standardu Nalgene
Wylotowy wężyk z zatrzaskiem > łatwe napełnianie wszelkich pojemników
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KATADYN VARIO - najszybszy mały filtr świata
PRZEKRÓJ

Dwutłokowy mechanizm zapewnia ciągły
przepływ wody do 2 l/min

Wlot wody

Regulowany ceramiczny filtr wstępny
Ergonomiczny uchwyt pompki
Wymienny wkład z węglem aktywowanym

		

Wylot wody

Gumowa podstawa z otworem przystosowanym
do Camelbaga

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

Katadyn zastrzega możliwość zmian charakterystyki produktu.

Katadyn Products Inc. I
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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