
PIMAG WATERFALL® GRAVITÁCIÓS VÍZRENDSZER

T E R M É K L E Í R Á S

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

•	 Egyszerű	kezelhetőség,	fejlett	technológia

•	 A	szűrés	igazoltan	csökkenti	a	szennyeződéseket

•	 Ásványi	anyagok	segítik	a	pH	érték	szabályozását,	
mellyel	lúgos	vizet	hoz	létre	

•	 A	szűrési	folyamat	csökkenti	az	oxidációt

•	 1,200	gauss	erősségű	mágnes

•	 A	szűrőbetét	élettartalmát	a	LED	kijelző	mutatja

•	 A	Vízminőségi	Társaság		
Aranypecsétjének	elismerésével

A PiMag Waterfall modern, kompakt üzemmóddal, zseniális 
gravitációs áramlási rendszerrel és egyedi többlépcsős szűréssel 
rendelkezik, amely Pi kerámiákat is tartalmaz, ezáltal lúgos vizet 
hoz létre és csökkenti a szennyező anyagokat. 

A szabályozott savas/lúgos (pH) egyensúly nélkülözhetetlen az 
egészség megőrzéséhez, mert a modern étrend és életmód 
elsavasodáshoz vezethet. A lúgos víz alacsony ORP értékkel 
(redoxpotenciál, az oxidáció redukáló képessége) segít az 
egyensúly helyreállításában, miközben védi a szervezetünket a 
betegségektől. A lassú gravitációs víz átszűrődés ösztönzi a víz 
természetes spirális mozgását, míg az 1,200 gauss erősségű 
mágnesek csökkentik az üledék felhalmozódását. 

A Waterfall rendelkezik a Vízminőségi Társaság Aranypecsétjével. 
Ezt az akkreditációt csak azok a víztisztító rendszerek kapják 
meg, amelyek az alábbi szigorú szabványoknak megfelelnek: 
teljesítmény, kapacitás, szerkezeti integritás és szennyezőanyagok 
eltávolítása az ivóvízből. 

PiMag	Waterfall	Szűrőcsomag

A PiMag Waterfall szűrőbetét tartalmaz 
két előszűrőt (polietilén-tereftalát), 
melyek a szűrőbetét tetején találhatók. Az 
első réteg aktív szenet tartalmaz lúgosító 
anyagokkal és ioncserélő gyantával. 
A második réteg agyag, ezüst bio és 
ásványi golyókat, míg a harmadik réteg 
kvarchomokot és KDF-t tartalmaz. 

PiMag	Waterfall	Ásványi	Kövek

The PiMag Waterfall Ásványi Kövek 
(amelyek egy koreai sziget tengerszint 
alatti rétegében találhatók) tartalmaznak 
különböző szilikát osztályokba tartozó 
ásványi anyagokat, amelyek segítenek 
az ásványi anyagokban gazdag Pi víz 
létrehozásában. 

PiMag	Waterfall	LED	kijelző

A LED kijelző a víz a csapon keresztüli 
áramlása révén működik, és kiszámolja, 
hogy hány liter vizet szűrt meg a készülék. 
A zöld jelzés visszaigazolja, hogy a 
rendszer optimális hatékonysággal 
működik, míg a piros jelzés fogja mutatni, 
ha a készülék megszűrt 900 liter vizet és 
a szűrőbetét cseréje szükséges.  A LED 
kijelzőre vonatkozó útmutató megtalálható 
a termékleírásban. 

PIMAG® WATERFALL FELÉPÍTÉSE
Feltöltő tartálySzűrőbetét Gyűjtő tartálySzűrő figyelő és LED kijelzőMágneses tér
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Termékkód	
PiMag Waterfall Gravitációs Vízrendszer  1380
PiMag Waterfall Csereszűrő Csomag 
(Szűrőbetét és Előszűrők)   1381
PiMag Waterfall Ásványi Kövek   1382

Ár	

ÁFA-val

1380 Ajánlott kiskereskedelmi ár 67 628 Ft 

1381 Ajánlott kiskereskedelmi ár 16 034 Ft 

Ajánlott Autoship 
kiskereskedelmi ár

13 574 Ft 

1382 Ajánlott kiskereskedelmi ár 6 668 Ft 

Jellemző	Nikken	Technológiák
Mágneses és PiMag technológia, gravitációs áramlás,  
összetett szűrés 
 
Gauss	erősség	mágnesenként	
1,200 gauss

Kapacitás
Feltöltő tartály: 5 liter
Gyűjtő tartály: 5.5 liter 

Méretei	 	 	
Magasság 42.3cm 
Szélesség 22.5cm 
Mélység 32.5cm

Súly
3 kg

A	termékhez	használt	anyagok
Pi anyag, ásványi anyagok, újrahasznosítható  
polimer, mágnes  

Használati	utasítás	
Töltse fel a felső tartályt vízzel.  A szűrt PiMag víz az alsó 
gyűjtő tartályba folyik le. 
A szűrőbetét élettartalmát mutató LED kijelző zöldről 
pirosra változik, amikor a szűrő cseréje szükségessé válik.

Szűrési	szint	 	 	
1 mikron

Szűrők	cseréje
Szűrőbetét: 90 nap vagy 900 liter használat, amelyiket  
előbb eléri.  
(A kijelző mutatni fogja, ha elérte a 900 litert) 
Ásványi kövek: 1 év
A szűrők élettartama változhat attól függően, hogy milyen a 
víz minősége. 

Karbantartás	
Amikor a készülék teljesen össze van szerelve, ne mozdítsa 
el a helyéről és ne tegye ki közvetlen napfénynek. A 
készüléket csak hideg vízben öblítse el, ne használjon 
súrolószert, papírtörlőt, meleg vagy szappanos vizet. 

Akkreditáció
Megkapta a Vízminőségi Társaság Aranypecsétjét az 
Amerikai Egyesült Államokban 

PiMag	Waterfall	rövid	leírás
Fejlett szűrési technológia: Igazoltan csökkenti a káros 
szennyező anyagokat a tisztább, jobb vízért
Pi technológia: természetes ásványi anyagok hozzáadásával 
szabályozza a savas/lúgos pH egyensúlyt és segít 
ellensúlyozni az oxidáló hatásokat  
Mágneses technológia: a körkörös mágneses mező 
hatásával csökkenti az üledék felhalmozódását 
Kompakt design: a legkisebb konyhákban is elfér
Gravitációs erő működteti: Nem szükséges elektromos áram 
vagy vízvezeték
Gazdaságos: Egy praktikus és költséghatékony alternatívája 
a palackozott víznek vagy a vízionizálóknak 
Környezettudatos: újrahasznosítható, kimosódás mentes 
anyagokból készült 

Ha bármilyen problémája merülne fel, kérjük, forduljon 
Ügyfélszolgálatunkhoz. 

Az Ön által használt víz nem feltétlenül tartalmazza azokat 
a szennyeződéseket vagy egyéb anyagokat, amelyeket a 
szűrőrendszer bizonyos mértékig képes kiszűrni. Csak 
a vízszolgáltató által biztosított csapvizet vagy egyéb 
mikrobiológiailag biztonságos vizet töltsön a készülékbe. 

További	információkért	vagy	vásárlási	szándékkal	kérjük,	keresse	
fel	Független	Nikken	Tanácsadóját.	
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