
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія: насос, керамічний предфільтр, 
скловолоконний фільтр з розміром пор 0,3 мікрон, 
змінне активоване вугілля

Ефект:  ліквідує бактерії, найпростіших, водорості, 
спори, осад. Покращує смак та запах води

Продуктивність: близько 2 л/хв. (режим «Швидкий потік / Faster Flow») 
близько 1 л/хв. (режим «Довга служба / Longer Life»)

Ресурс картриджу: до 2 000 літрів залежно від якості води
Вага: 425 г
Розміри: 10х19 см
Гарантія: 2 роки
Матеріали: пластик, кераміка, скловолокно, 

гранулят активованого вугілля, силікон

Зазвичай вам необхідний фільтр для різних умов. Katadyn Vario — філтр, що настроюється 
для фільтрації як мутної, так і прозорої води.  

Подвійний механізм поршня забезпечує безперервний потік води, полегшує накачування, збільшує швидкість фільтрації вдвічі.

В режимі «Довга служба» забруднена вода спершу фільтрується через керамічний диск.

предфільтр, адаптер для пляшок, 
сумка для перенесення 

Аксесуари:

Артикул №: 8014932

ФАКТИ

• 

Керамічний фільтр, що очищується, захищає від бруду, а скловолоконний слугує 
для мікробіологічної фільтрації з мінімальним зусиллям накачування.

• 

• 

В режимі «Швидкий потік» вода потрапляє безпосередньо в скловолоконний філтр, збільшуючи потік води до 2 л/хв.• 
Змінне активоване вугілля зменшує концентрацію хімікатів, покращує смак та запах води.

•
Змінні картриджі продаються окремо (керамічний диск, скловолоконний фільтр з активованим вугіллям 
і окремо активоване вугілля).

•

Власник нагород Industry Award 2006 та ISPO Outdoor Award Summer 2006.•

ХАРАКТЕРИСТИКИ > ПЕРЕВАГИ

• Керамічний предфільтр > кераміка, що очищується, захищає скловолокно 
від забруднення.
Містить гранули активованого вугілля >покращує смак та абсорбує хімікати.• 

• Подвійний поршень > вода тече безперервно як під час підняття, так і під час 
опускання ручки насосу.

• Гумова основа > забезпечує стійке положення на будь-якій поверхні.
Інтегрований адаптер для пляшки > з’єднується з пляшками з широким горлечком.• 
Вихідна трубка з кріпленням для пляшки > зручне наповнення різних ємностей.• 

КОРОТКИЙ ОПИС:
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KATADYN VARIO 

Швидкий фільтр, що 
адаптується до води 
різної якості. Видає до 2 
л/хв. Для 1–4 людей. 
Ідеальний для гірських та 
пішохідних походів.  

— найшвидший компактний фільтр у світі

BackcountryСерія:

• 



Вхід води

Подвійний поршень для безперервного 
потоку води до 2 л/хв.

Регульований керамічний предфільтр

Ергономічна ручка насосу

Змінний гранулят активованого вугілля

Гумова основа з отвором 
для питної системи Camelbak

Вихід води

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)
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Katadyn залишає за собою право змінювати характеристики продукції.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

KATADYN VARIO — найшвидший компактний фільтр у світі

  
  

 

  

  

  

  
   

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


