TISKOVÁ ZPRÁVA
AqueenaPro - nejlepší zdroj čisté, kvalitní vody!
Praha, 23. listopadu 2015 – Společnost Zepter International uvádí na trh dokonalý filtrační
systém vyrobený na principu nejúčinnějšího procesu filtrace – reverzní osmózy. Díky
5stupňovému filtračnímu systému vodu AqueenaPro maximálně vyčistí od všech
nebezpečných nečistot, výsledkem čehož je čistá a svěží filtrovaná voda. AqueenaPro je plně
automatizované a praktické zařízení. Je nejšetrnějším zdrojem vody ke každodennímu použití
doma i v kanceláři.
AqueenaPro a její funkce:
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•

Až dvojnásobně vyšší výtěžnost výrobku v porovnaní s
konkurencí!!
Hermeticky uzavřená vestavěná vodní nádrž (9,5 l)
Filtry nové generace
Zvukový signál upozorňující na nutnost výměny filtru!
Kontrolní ukazatel stavu filtrů
Počítačově ovládaná skříňka, která automaticky řídí a reguluje
provoz přístroje AqueenaPro.
Membrána RO nové generace v ochranném obalu, který
zabraňuje padělání.
Senzor prosakování odhalí prosakování vody, čímž předchází
vytopení a chrání majetek uživatele.
Vysokotlaká pumpa nové generace vytváří vhodné prostředí
pro membránu reverzní osmózy (RO) a má vysoký výkon.
Kombinovaný vysokotlaký ventil spouští automatické
proplachování membrány RO a reguluje odtok odpadní vody.
Ventil jednosměrného toku předchází zpětnému toku vody.
Certifikát Eco Design - nízká spotřeba energie.

VÝHODY VÝROBKU
5stupňový systém filtrace AqueenaPro:
Stupeň 1: 5Mkronový PP filtr z vody účinně odstraňuje větší částice jako rez, písek a jiné pevné
nečistoty.
Stupeň 2: Kuličkový uhlíkový filtr absorbuje z vody chlór, organické látky, pachy, barviva a další
nevhodné látky.
Stupeň 3: 1mikronový PP filtr přefiltruje částečky menších rozměrů jako jsou různě rozptýlené látky
a koloidní částice.
Stupeň 4: Membrána reverzní osmózy odstraňuje bakterie, viry, těžké kovy jako olovo, kadmium,
rtuť, zbytky pesticidů, 2,4,6 trichlórofenol,dusitany a jiné škodlivé látky.
Stupeň 5: Kokosový filtr zlepšuje vůni a chuť vody.
S přístrojem AqueenaPro máte čistou a kvalitní vodu vždy, když je
třeba. Můžete zlepšit svoje zdraví i tělesnou kondici; můžete vařit
chutnější jídla a dopřát si chutnější kávu a čaj. Šetří váš čas,protože
při nakupování nemusíte shánět balenou vodu. Šetří vám peníze dost bylo vody balené v lahvích, nefunkčních filtračních zařízení a
vysokých účtů za elektřinu. Chrání vaše zdraví před škodlivými

látkami jako jsou olovo, těžké kovy, bakterie a viry.
Funkce AqueenaPro:
Hermeticky uzavřená vestavěná vodní nádrž (9,5 l) poskytuje ochranu před
sekundárním znečištěním. AqueenaPro je inteligentní a prostoršetřicí čističkou vody.
9,5litrová nádrž zkracuje čas potřebný k úplnému přečištění vody, výsledkem toho je
kvalitní a čistá voda, která je vždy k dispozici.
Vysokotlaká pumpa kombinovaná s přívodním elektromagnetickým ventilem vytváří
vhodné prostředí pro membránu reverzní osmózy (RO), díky tomu je nejvýkonnější
čističkou poskytující vždy čerstvou a kvalitní vodu.
Funkčnost a elegance
Elegantní, štíhlý design AqueenaPro je nezbytnou
součastí každé moderní kuchyně. Vejde se
jednoduše a pohodlně pod kuchyňský dřez a stane se
nekonečným
zdrojem
čisté,
kvalitní
vody.
Vodu nevyužíváme jen na pití, ale i na oplachování a
umývání potravin, k přípravě chutných jídel, džusů a
pokrmů pro kojence. Když si připravíme kávu nebo čaj
z vody AqueenaPro, zjistíme, že má nesrovnatelně
lepší chuť a intenzivnější aroma. Už nebudete mít
problémy s usazeninami v elektrické konvici či kávovaru. Díky přečištěné vodě zůstanou spotřebiče
dlouho jako nové.Čistá voda je neoddělitelnou součástí našeho života, protože zlepšuje chuť jídel a
nápojů, přičemž udržuje naše zdraví v dobrém stavu.
Nejvyšší kvalita
AqueenaPro je kombinací technologické vyspělosti, nejkvalitnějších materiálů a
odolných komponentů. Každý přístroj, který opouští výrobní linky, získá povolení k
dodání zákazníkům až po důkladném otestovaní.Výrobce přístrojů AqueenaPro je
členem Asociace pro kvalitu vody a jeho výrobky jsou dodatečně testované
akreditovaným laboratorním pracovištěm.

AqueenaPro šetří váš ČAS, PENÍZE a chrání vaše ZDRAVÍ! Investujte chytře a zvyšte si svůj
životní standard!
Technické informace:

Název výrobku

Zepter AqueenaPro

Teplota přiváděné vody

5 - 38 °C

Model

WT-100

Hodnota rozpuštěných pevných látek

< 2000 PPM

Napětí

AC100-240V, 50-60 Hz

Maximální objem přečištěné vody/den

cca 378.5 litrů

Výkon

25 W

Systém samoproplachování

ANO

Rozměry (mm)

408 š x 265 h x 420 v

Ochrana před zásahem el. proudem

Typ II

Vhodný tlak přívodu vody

0,07 - 0,75 MPa

Objem nádržky

9,5 l (využitelná kapacita 6 l)

Vyhovující kvalita vody
Provozní tlak

0,6 MPa - 0,8 MPa

Primárně určeno pro vodu z individuálních
i hromadných zdrojů

Výtěžnost výrobku*

42%

*při tlaku vody 3,5 bar a teplotě 25 °C m ěřeno v uzavřené nádržce

Zepter již podruhé vítězem Czech Superbrands Award 2015 - ocenění udělované
spotřebiteli nejlepším značkám na trhu.

Společnost Zepter International je celosvětovým výrobcem, prodejcem a distributorem exkluzivního spotřebního zboží špičkové kvality pro
zdravý životní styl. Prodej probíhá převážně formou osobního prodeje, který zajišťuje více než 130 tisíc obchodních reprezentantů, a také v
síti maloobchodních prodejen umístěných na hlavních třídách světových měst. Společnost Zepter prostřednictvím svých poboček prodává
výrobky ve více než 40 zemích na pěti kontinentech. Všechny produkty značky Zepter vykazují vysokou kvalitu a úroveň provedení. Jsou
vyráběny zejména v sedmi výrobních zařízeních v Německu, Itálii a Švýcarsku. Více než 80 milionů spokojených zákazníků dokazuje, že
jméno Zepter znamená vždy KVALITU, STYL a HODNOTU. Společnost Zepter International nabízí životní podnikatelskou příležitost všem
bez rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Obchodním reprezentantům poskytuje zázemí respektované úspěšné mezinárodní firmy, podmínky,
systém práce, respekt, motivaci a spravedlivé odměňování. Podnikatelé mohou využít unikátní podnikatelský koncept na bázi franšízy s
podporou a propracovaným know-how stabilní celosvětové firmy. Více informací o společnosti naleznete na www.zepter.cz a
www.zepterclub.cz.

Pro více informací kontaktujte, prosím:
Zepter International s. r. o., Spálená 55, 110 00 Praha 1, e-mail: press@zepter.cz

