
 

 

Philips
Błyskawiczny filtr do wody

Filtr błyskawiczny Micro X-Clean

Monitor filtra dotyczący zużycia
Mieści się na drzwiach lodówki
Akumulator USB typu C

AWP2980WH
Błyskawiczny filtr wody nowej generacji

2x więcej przefiltrowanej wody, 4x szybciej*
Dzięki zastosowaniu wysoce porowatego włókna z węgla aktywowanego filtr 
błyskawiczny Philips Micro X-Clean zmienia wodę z kranu w czystą wodę o doskonałym 
smaku dzięki redukcji zawartości chloru, ołowiu, pestycydów i mikroplastików.

Smaczna i czysta woda
• Zmienia wodę z kranu w czystą wodę o wyraźnym smaku

Łatwa obsługa
• Odchylana pokrywka umożliwia napełnianie jedną ręką
• Natychmiastowa filtracja za jednym dotknięciem
• Wskaźnik zużycia filtra

Przemyślana konstrukcja zapewnia wygodę użytkowania
• Duży zbiornik na wodę o pojemności 3 l
• Akumulator USB typu C

Rozwiązanie przyjazne dla Ciebie i dla środowiska
• Przepyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej
• Przedłuża żywotność urządzeń kuchennych



 Duży zbiornik na wodę o pojemności 3 l
Rzadsze napełnianie — do 3 l wody po jednym 
napełnieniu, co odpowiada dwukrotnej ilości wody w 
dzbanku*

Pokrywka ułatwiająca napełnianie
Odchylana pokrywka umożliwia napełnianie jedną 
ręką.

Opłacalne i ekologiczne rozwiązanie

Pyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej i 
przy mniejszej ilości odpadów.

Filtr błyskawiczny Micro X-Clean
Dzięki innowacyjnej technologii włókna z węgla 
aktywnego, która charakteryzuje się bardziej 
skuteczną absorpcją dzięki bardzo porowatej 
strukturze, filtr Micro X-Clean Instant zapewnia 4-
krotnie szybszy przepływ niż w przypadku dzbanka 
filtrującego* przy zachowaniu takiej samej 
wydajności filtracji.

Zapobiega osadzaniu się kamienia
Przedłuża żywotność urządzeń kuchennych, 
zapobiegając osadzaniu się kamienia.

Aktywacja ekranu dotykowego
Świeża woda po naciśnięciu jednego przycisku.

Akumulator USB typu C
Możliwość ładowania za pomocą kabla USB typu C, 
przy czym każde pełne naładowanie wystarcza na 1 
miesiąc pracy akumulatora.

Monitor filtra dotyczący zużycia
Podwójny system sygnalizacji wymiany filtra w 
oparciu o rzeczywistą objętość filtracji i okres 
użytkowania.
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Informacje ogólne
• Wymienny wkład filtra: AWP225
• Liczba filtrów: 3 sztuki w opakowaniu
• Okres przydatności filtra: 1 miesiąc
• Przepustowość: 1 l/min*
• Pojemność zbiornika wody: 3 l
• Bateria: Akumulator litowy
• Pojemność baterii/akumulatora: 1800 mAh
• Kolor: Biały
• Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 233 * 152 * 

263 mm

Wydajność filtracji
• Usuwanie mikrodrobin plastiku

Kraj pochodzenia
• Wkład filtra: Odpowiedzialna produkcja w Chinach
• Błyskawiczny filtr do wody: Odpowiedzialna 

produkcja w Chinach

Wejściowe warunki wody
• Wejściowa temperatura wody: 2−38 °C
• Wejściowe ciśnienie wody: (atmosferyczne) 

0–1 bar
• Wejściowa jakość wody: Woda wodociągowa 

komunalna

Obowiązujące warunki
• Napięcie znamionowe: 5 V
• Moc znamionowa: 6 W
•

Dane techniczne
Błyskawiczny filtr do wody
Filtr błyskawiczny Micro X-Clean Monitor filtra dotyczący zużycia, Mieści się na drzwiach lodówki, Akumu-
lator USB typu C
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