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Dispenser Delux

VÝDEJNÍKY A STOJANY NA VODU

Ultra moderní design a luxusní provedení dodá  
vašemu prostoru jedinečnost. Užijte si studenou, 
horkou, pokojovou nebo dokonce  
i sycenou vodu kdykoliv chcete.

Dispenser Delux vám nabízí několik variant, stačí si pouze vybrat:
• AC – pokojová a chlazená voda
• HCA – horká, chlazená a pokojová voda 
• HCS – horká, chlazená a perlivá voda

Výhody:
• Pěkný design a praktické vrchní ovládání
• Stříbrno-černá barva odolná proti oděru
• Vysoké provedení s otevřeným prostorem napouštění vody a ovládání
• Dotykové ovládání v otevřeném prostoru
• Osvětlení prostoru
• Velký prostor pro sklenici či láhev (30 cm)
• Světelná signalizace připravené vody
• Vysoký výkon ohřevu a chlazení – horkou nebo chlazenou vodu máte neustále 

k dispozici
• Integrovaný zásobník plastových pohárků
• Jednoduchá servisní výměna filtračních vložek
• Antibakteriální materiály, výkonná filtrace a instalovaná UV lampa na výstupu
• 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
Spotřeba energie:
- AC: 100 W
- HC/HCA: 825 W
- HCS: 825 W
Sycení CO2: normalizovaná 10 kg plnící láhev CO2 s možností opětovného plnění 
(láhev CO2 je uvnitř dispenseru, jednoduchá montáž a výměna)
Maximální výkon/h:
- horká: 6 l (92 °C)
- studená: 22 l (min 2 °C, max 11 °C)
- pokojová: 100 l
Hmotnost: 48 kg
Filtrace: Uhlíkový carbonblock filtr + UV lampa pro zajištění bakteriologické 
nezávadnosti. Doporučená servisní výměna filtrační vložky 1× za 6 měsíců, výměna 
UV lampy 1× za 12 měsíců.
Rozměry dispenseru (š × h × v): 520 × 415 × 1310 mm


