
 

 

Philips GoZero
Bình nước cầm tay

20oz/590ml
Lọc tức thời
LDPE không chứa BPA
Màu đỏ

AWP2712RDR
Nước tinh khiết với Bình nước cầm tay thể thao

Lấy lại sức với dòng nước mát lành
Bộ lọc GoZero Fitness lọc tới 99% clo và cải thiện mùi vị của nước uống, tốc độ dòng 
chảy ổn định.

Dòng nước tinh khiết ngọt mát

• Bổ sung nước mát sau khi tập luyện

Thuận tiện

• Có thể rửa bằng máy rửa chén

• Bộ hẹn giờ sẽ nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ lọc

Tốt cho sức khỏe, bảo vệ môi trường

• Nước lọc sạch với giá thấp hơn giá nước uống đóng chai

Lý tưởng để mang theo khi đi ra ngoài

• Chống bụi

• Chống rò rỉ



 

Bộ lọc Fitness
Bộ lọc Fitness được làm từ sợi cacbon hoạt tính cải 
tiến giúp lọc tới 99%* clo và các thành phần làm giảm 
mùi vị khác mà không ảnh hưởng đến dòng nước. 
Bạn chỉ cần châm nước vào và sẵn sàng uống thôi!.

Chống bụi

Bình nước cầm tay có một nắp chống bụi, để miệng 
bình luôn sạch sẽ.

Chống rò rỉ

Thiết kế chống rò rỉ đảm bảo không đổ tràn nước 
bên trong túi đựng của bạn.

Có thể rửa bằng máy rửa chén

Ngoại trừ bộ lọc, tất cả các bộ phận của bình đều có 
thể rửa được bằng máy rửa chén (tối đa 50 độ C).

Nhắc nhở thay bộ lọc
Bộ hẹn giờ sẽ nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ 
lọc để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất.

Tiết kiệm chi phí, thân thiện môi trường

Chất lượng nước sạch, ngon tuyệt vời với giá thấp 
hơn giá nước uống đóng chai.
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Những nét chính

* *Dựa trên kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm và chứng 
nhận quốc tế SGS trong các điều kiện phòng thí nghiệm.
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Điều kiện đối với nước đầu vào
• Bộ lọc Adventure AWP294/AWP295: Nước sạch, 

5-38 độ C, Không dùng để lọc nước biển
• Bộ lọc Fitness AWP286/AWP287: Nước máy đô 

thị, 5-38 độ C

Thông số chung
• Mô-đun lọc thay thế: Bộ lọc Fitness AWP286/

AWP287, Bộ lọc Adventure AWP294/AWP295
• Màu sắc: Đỏ san hô
• Tuổi thọ bộ lọc: 1 tháng
• Chất liệu bình: LDPE không chứa BPA
• Số lượng bộ lọc: Gói 1 sản phẩm
• Dung tích bình (ngoại trừ bộ lọc): 590ml/20oz
•

Các thông số
Bình nước cầm tay
20oz/590ml Lọc tức thời, LDPE không chứa BPA, Màu đỏ

http://www.philips.com

