
 

 

Philips
Máy lọc nước tại bồn

Thiết bị tiền lọc
không dưới 3 lít/phút
tuổi thọ thiết bị lọc 2-4 tháng*

AWP1808
Làm mềm nước và loại 

bỏ cặn vôi hiệu quả
Với giải pháp lọc nhựa trao đổi ion không có natri, thiết bị tiền lọc này có thể làm mềm 
nước cứng hiệu quả, ngăn tích tụ cặn vôi và kéo dài tuổi thọ máy lọc nước tại bồn của bạn.

Lớp bảo vệ đầu tiên

• Giảm độ cứng của nước một cách hiệu quả

Thiết kế thân thiện với người dùng

• Thiết kế QuickTwist để dễ dàng thay thế thiết bị lọc

• Kiểu dáng nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian nhà bếp

Hiệu suất cao, chất lượng đảm bảo

• Dòng nước tốc độ cao, không mất nhiều thời gian



 

Lọc làm mềm nước
Với giải pháp lọc nhựa trao đổi ion không có natri 
của DOW, thiết bị lọc này có thể giảm độ cứng của 
nước một cách hiệu quả, cải thiện hiệu suất và kéo 
dài tuổi thọ của máy lọc nước nhà bạn.

Thay thế thiết bị lọc QuickTwist
Thiết kế QuickTwist cho phép bạn dễ dàng tháo và 
thay thế thiết bị lọc bằng cách vặn. Bạn không cần tốn 
phí thuê người sửa chữa.

Kiểu dáng nhỏ gọn
Thiết kế bộ lọc nhỏ gọn dễ dàng lắp bên trên và bên 
dưới bồn rửa.

Dòng nước tốc độ cao
Trong hạn sử dụng của thiết bị lọc, tốc độ dòng nước 
cao và ổn định, từ 3 lít/phút trở lên.
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Thông số thiết bị lọc
• Thể tích lọc: 600 lít
• Vật liệu lọc chính: Nhựa trao đổi ion
• Tốc độ dòng nước định mức: 3 lít/phút

Thông số chung
• Mô-đun lọc thay thế: AWP401/00
• Nguồn nước đầu vào phù hợp: Nước máy đô thị

• Kích thước sản phẩm: 65*65*303mm mm
• Áp suất nước đầu vào: 0,1-0,4 Mpa
• Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38 °C

Xuất xứ
• Hộp lọc: Trung Quốc
• Bộ lọc: Trung Quốc
•

Các thông số
Máy lọc nước tại bồn
Thiết bị tiền lọc không dưới 3 lít/phút, tuổi thọ thiết bị lọc 2-4 tháng*
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