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DISPENSER Basic 2

AUTOMATY NA VODU

Jednoduchý výdejník vody s horkou a studenou vodou

Můžete vybírat ze dvou variant:
• CA – Chlazená, pokojová
• HC – Horká, chlazená

Výhody:
• Elegantní a moderní design 
• Černá, stříbrná nebo bílá barva (dle vašeho výběru) 
• Jednoduché tlačítkové ovládání 
• Možnost regulace teploty u horké (70–90 °C) a studené vody (4–12 °C)
• Světelná signalizace připravené vody 
• Senzor proti úniku vody (při úniku vody zablokuje přívod vody do dispenseru)
• Vysoký výkon ohřevu a chlazení – horkou nebo chlazenou vodu máte neustále k dispozici 
• Jednoduchá servisní výměna fi ltračních vložek 
• Výkonná antibakteriální fi ltrace se stříbrem
• Možnost instalace pouze vrchního dílu na 

kuchyňskou linku (varianta MINI) 

Technická data:
Napájení: 220–240 V / 50 Hz
Maximální spotřeba energie:
chlazená, pokojová – 100 W
chlazená, horká – 545 W
Maximální teplota:
horká – 90 °C
chlazená a pokojová – min. 4 °C / max 11 °C 
Průtok / h:
chlazená – 30 l/h
horká – 6 l/h
Životnost fi ltračních vložek: 10 000 l
Rozměry DISPENSERu Basic 2 (š × h × v):
325 × 380 × 1060 mm
Rozměry – vrchní díl (varianta MINI): 325 x 380 x 475 mm
Rozměry prostoru pro výdej vody (š x h x v): 135 x 100 x 185 mm

Filtrace: sedimentační a uhlíkový carbonblock fi ltr se stříbrem.
Možnost dodat fi ltraci i proti vodnímu kameni nebo nanofi ltraci.
Doporučená servisní výměna fi ltrační vložky 1x za 6 měsíců, 
kterou zajistí náš autorizovaný servis po celé ČR a SR.

Ideální pro kancelářské prostory, pracovní haly a všude tam, kde je nutné zajistit pitný režim pro své zaměstnance. Disponuje 
digitálním displejem a jednoduchým tlačítkovým ovládáním.
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