
GOTOWA WODA GOTOWANA 

MODEL HC1100 i GN1100

Korzyści
• Błyskawiczny dostęp do filtrowanego wrzątku (98°C) –

w modelu GN1100 oraz filtrowanego wrzątku (98°C)
i filtrowanej zimnej wody w modelu HC1100

• Zapewnia około 100 filiżanek gorącej wody na godzinę
• Efektywność i oszczędność czasu – wrzątek na zawołanie
• Poprawia smak i zapach wody z kranu przez redukcję

chloru, ołowiu oraz cząstek stałych
• Specjalna technologia redukcji osadów kamienia chroni

elementy grzejne przy twardej wodzie
• Zapewnia ekonomiczne wykorzystanie energii elektrycznej –

pobór tylko w momencie zapotrzebowania

Cechy
• Elegancki, nie zajmujący miejsca

obrotowy kran z chromowym
lub matowo-stalowym
wykończeniem

• Łatwe , dźwigniowe sterowanie
przepływem wody

• Bezpieczny, błyskawiczny
samozamykający się zawór
zapewniający automatyczne
odcięcie dopływu gorącej wody

• Wygodne mocowanie kranu na
blacie kuchennym lub
zlewozmywaku

• Dyskretny 2,5 litrowy zbiornik
ze stali nierdzewnej do
zamocowania pod zlewem

• Łatwe w użyciu i wymianie filtry
• Podłączenie elektryczne do

standardowego gniazdka
• Regulacja temperatury wody

(88°C-98°C)
• Niewielkie rozmiary
• Gwarancja na 2 lata w

użytkowaniu domowym

Pojemnność zbiornika 2,5 litra

Zasilanie Napięcie 220V, prąd
do 10A

Pobór mocy 1300W 

Termostat Elektroniczny,
regulacja 88°C-98°C

Izolacja Spełnia normy UL
94HF-1

Zawór gorącej wody Błyskawiczny,
samozamykający

Zawór zimnej wody Zamykanie ręczne

Waga Około 4,4kg

Wymagana średnica
otworu na kran 35mm – 38mm

Wymagane ciśnienie
dopływu wody

1,7-8,6 barów (172-
862kPa)

Specyfikacja urządzenia

Filtr redukcyjny

Mechaniczny i chemiczny.
Redukuje brud, rdzę,
zapachy, smaki, chlor, ołów i
cząstki stałe. Zmniejsza
osadzenie się kamienia
powodowane twardością i
zasadowościa wody

Uwaga Stosować tylko z bezpieczną
mikrobiologicznie wodą pitną

Ostrzeżenie

Stosować się do instrukcji
producenta. Nie instalować sie
w miejscach, gdzie może
dochodzić do zamarzania
wody

Ciśnienie zimnej wody 1,7-8,6 barów (172-
862kPa)

Temperatura wody 0,6°C-38°C

Prędkośc przepływu 2,84 l/min

Żywotność filtra 454 litry
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