4coffee s.r.o.
Váš partner pro kvalitní kávu

FILTR NA VODU A KONVICE OASA
MULTIFUNKČNÍ SET PRO VAŠI LEPŠÍ KÁVU A PRO ZDRAVÍ
Konvice OASA v modernímu designu je určená k filtraci vody, vaření vody a servírování nápojů.
Nabízí tedy několik funkcí současně což je její velkou předností. Skleněná konvice OASA vám
přináší svůj moderní vzhled na váš stůl, ale především lahodnou chuť vody. Přefiltrovaná voda
má výbornou kvalitu, která je vhodná pro přípravu jídel, čaje a samozřejmě kávy. Samotná voda
je čistší a kávě dává vynikající chuť.
Celoskleněnou konvici z chemicky a
tepelně odolného skla lze použít i pro
přípravu sypaného čaje – s použitím
skleněného filtru, který je součástí
balení. Konvice tak může sloužit pro
ohřívání vody i jako servírovací
konvice na vodu, čaj či další nápoje,
tak na kávu.
Můžete tak mít vždy doma v
chladničce připravenou čistou a
chutnou vodu k okamžitému podávání.
Rozměry samostatné konvice bez filtru:
• Objem:
• Průměr konvice:
• Výška:

1,5 litru
Ø 175 mm
127 mm
Filtrace vody:
Pro filtraci vody se dodávají dva druhy filtrů:
• s červenou filtrační vložkou (základní výbava)
• je určena pro kohoutkovou vodu
• zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje zápach chloru
a zachovává přírodní minerální složení vody.
• zelená filtrační vložka (lze dokoupit)
• je vhodná pro studniční vodu
• vedle zlepšení chuti a barvy snižuje dusičnany
obsažené ve vodě
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Skleněný čajový filtr:
je součástí základní výbavy balení filtrační sady OASA,
je ideální pro přípravu sypaných čajů přímo v servírovací
konvici.

Odměrka:
je součástí základní výbavy balení filtrační sady OASA,
můžete ji využít jako odkládací nádobu pro filtr nebo jako
odměrku.

Charakteristiky skleněné konvice OASA:

Schváleno pro styk s potravinami v domácnostech i profesionálních provozech

Lze uchovávat v chladničce

Lze mýt v automatické myčce

Garance použití při teplotě od -40°C do +300°C

10 let garance všech užitných vlastností

Vyrobeno z recyklovatelné skloviny bez kadmia a olova
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Po sejmutí víčka nalijte do plastové nádoby
vodu a nechte vodu samovolně protéci filtrem

Poté sejměte vrchní plastovou část
a odložte do přiložené odměrky

Skleněnou konvici vodního filtru OASA
bez plastové části je možné použít
i k ohřívání vody a přípravě čaje nebo kávy

Odkládací nádobku můžete
také používat jako odměrku

Doporučení:
• u standardně dodávané nové vložky s červeným víčkem
nepoužívejte první 3 litry přefiltrované vody (voda může být
zabarvena prachovým podílem aktivního uhlí)
• u nové vložky se zeleným víčkem nepoužívejte první 1 litr
přefiltrované vody (voda může být zabarvena prachovým podílem
aktivního uhlí)
• pokud nepoužíváte filtr více jak jeden den, nepoužívejte ke
spotřebě prvních 0,2 litru upravené vody
• pokud nepoužíváte filtr více jak jeden týden, nepoužívejte ke
spotřebě první 1 litr upravené vody
• chcete-li vyměnit filtrační vložku nádobového filtru, plastovou
nádobu sejměte a tlakem zdola na filtrační vložku tuto vysuňte
dovnitř plastové nádoby – opačným postupem vložte novou filtrační
vložku do plastové nádoby
• kapacita filtru s červeným víčkem je dostatečná na přefiltrování
800 – 1.000 litrů vody což je 2,2 – 2,7 litru vody denně
• kapacita filtrační vložky se zeleným víčkem – množství
přefiltrované vody je v závislosti na obsahu dusičnanů (viz. tabulka)
• nový filtr můžete objednat v našem e-shopu
Obsah dusičnanů (mg/l)

55

65

80

100

130

160

200

Množství přefiltrované vody ( l ) na jednu zelenou
vložku

62

55

48

40

32

26

22
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