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DISPENSER Classic

AUTOMATY NA VODU

Užijte si studenou, horkou 
nebo pokojovou vodu kdykoliv chcete
DISPENSER Classic je spolehlivý systém zajištění kvalitní pitné vody pro vás a vaše okolí. 
Ideální do kanceláří, chodeb a všude tam, kde potřebujete mít neustále pitnou vodu po ruce.

DISPENSER Classic si můžete vybrat z jednotlivých variant:
• AC – pokojová a chlazená voda
• HCA – horká, pokojová a chlazená voda

Výhody:
• Pěkný design a praktické ovládání
• Bílá, stříbrná nebo černá barva (dle vašeho výběru) odolná proti oděru
• Dotykové ovládání
• Osvětlení prostoru při napouštění vody
• Velký prostor pro sklenici či láhev (26 cm)
• Světelná signalizace připravené vody
• Vysoký výkon ohřevu a chlazení – horkou nebo chlazenou vodu máte neustále k dispozici
• Integrovaný zásobník plastových kelímků
• Jednoduchá servisní výměna fi ltračních vložek
• Výkonná antibakteriální fi ltrace se stříbrem
• Bez nutnosti připojení na odpad – uvnitř dispenseru je 10 l zádržná nádoba na odkapávající 

vodu se signalizací od 80 % naplnění nádoby

Technická data:
Napájení: 220–240 V / 50 Hz
Maximální spotřeba energie:
chlazená, pokojová – 100 W
chlazená, horká, pokojová – 550 W
Maximální teplota:
horká – 92 °C
chlazená a pokojová – min. 2 °C / max 11 °C 
Průtok / h:
chlazená – 30 l/h
horká – 6 l/h
Životnost fi ltračních vložek: 10 000 l
Rozměry DISPENSERu Classic (š × h × v): 325 × 380 × 1065 mm
Rozměry prostoru pro výdej vody (š x h x v): 135 x 100 x 265 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.
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