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KATADYN VARIO -  cea mai mică si rapidă pompă de apă din lume 

CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

Tehnologie:  Filtru cu pompă, prefiltru ceramic, membrană 

din fibră de sticlă 0.2 microni, granule carbon

activ înlocuibile 

Efecte: Elimină bacterii, protozoare, chisturi, alge, 

spori, sedimente. Reduce substantele 

chimice și îmbunătățește gustul și mirosul 

Debit: Aprox. 2 l/min (Faster Flow) 

Aprox. 1 l/min (Longer Life)  

Durată de viață:  Pana la 2000 litri în funcție de calitatea apei 

Greutate: Aprox. 425 g  

Dimensiuni: 10 x 19 cm  

Garanție: 2 ani 

Material: Plastic, ceramică, fibra de sticla, carbon activ 

granulat, silicon 

 Accesorii: Elemente prefiltrare, clips pe sticla și geantă 

pentru transport 

Nr articol.: 8014932 

Seria: Backcountry 

DESCRIERE 
• Când vă aflați în drumeții, aveți nevoie de un filtru de apă pentru orice condiții – apă clară sau tulbure. De aceea

Katadyn Vario este reglabil pentru diferite situații. 

• Noul microfiltru Katadyn folosește ceramica pentru un scut de mizerie ce poate fi curațat și fibra de sticlă pentru filtrare

microbiologică și toate acestea cu o rezistență de pompare minimă.

• În modul  “LONGER  LIFE”, apa tulbure este mai întai prefiltrată prin discul de ceramică.

• Când se utilizează modul “FASTER FLOW”, apa este direcționată drept în membrana de fibră de sticlă, mărind astfel

volumul de apă până la 2l/min.

• Carbonul activ granulat ce se poate înlocui reduce substanțele chimice și îmbunătățește gustul și mirosul.

• Mecanismul cu piston dublu asigură un volum de apă continuu cu un efort minim.

• Filtrele de schimb se vând separat (discul de ceramică, filtru din fibră de sticlă cu carbon activ, rezerve de carbon activ

granulat).

• Câștigător al premiilor “Industry Award 2006” și “ISPO Outdoor Award Summer 2006”

CARACTERISTICILE PRODUSULUI > AVANTAJE 

• Prefiltrare cu ceramică > ceramica se poate curăța ușor și protejează fibra de sticlă să

nu se înfunde

• Cu nucleu de carbon activ > îmbunătățește gustul și absoarbe substanțele chimice

• Piston dublu >  debit de apă continuu la ridicarea și coborârea mânerului pompei

• Bază din cauciuc > oferă o poziție sigură

• Filet pentru sticlă integrat > se potrivește direct pe sticle Nalgen (gură largă)

• Tub de evacuare cu clips pentru sticlă > umplere ușoară a diferitelor tipuri de recipienți.

PROFIL SCURT 

Rapid, convenabil și 
adaptabil la diferite condiții 
ale apei. Pompează până 
la 2 l/min. Pentru 1 până la 
4 persoane. 
 Ideal pentru drumeții și 

trekking. 
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KATADYN VARIO -  cea mai mică si rapidă pompă de apă din lume 

SECȚIUNE 

Intrare apă 

Piston dublu pentru un debit de 
apă continuu până la 2l/min 

Prefiltru ceramic reglabil 

Mâner pompă ergonomic 

Carbon activ granulat înlocuibil 

Ieșire apă Bază din cauciuc cu deschidere pentru 
tub de băut Camelbak 

Pentru informații despre piese de schimb, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră Katadyn. 

TESTE 

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

Bachema AG, Switzerland, 07.12.2004 -  Psedomonas aeruginosa 

Katadyn își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile acestui produs. 
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