360 Everyday filter
Everyday filtr padne na víčko MIZU 360, což vám umožní naplnit láhev v práci, na cestách, nebo i ze
zdroje doma. Filtr má v sobě nano-filtrační prostředky, které odstraní 99,99% bakterií a parazitů a má
lepší průtok než 360 Adventure Purifier.
Neukládejte láhev na dlouhou dobu vlhkou a/nebo utesněnou (zavřenou). Je důležité filtr vyndat,
nechat vyschnout a uložit v suchém prostředí. Není třeba filtr vypláchnout nebo vyčistit.
Odstraní 99,99% bakterií způsobujících chorobu (např. E. coli, Legionella) a 99,99% protozoální
choroby (např. Giardia, Cryptosporidium)
Zlepšuje chuť, vůni a jasnost. Filtruje mnoho částic (např. Sediment), chemikálie (například chlor,
brom) a těžké kovy (například olovo, arsen)
Everyday filtr má životnost přibližně 40 galonů vody (160l), což by se rovnalo přibližně 2 měsícům,
kdybyste vypili 100% denní doporučené vody (8 šálků denně). Je navržený tak, aby měl degradační
průtok a nakonec přestal pracovat úplně. S naprostou jistotou můžete pít i při poklesu průtoku,
protože kvalita filtrované vody se nezmění. To uživatelům dává jistotu, že poslední pití přes Everyday
filtr je stejně čisté jako první.

Everyday filter sedí na viečko MIZU 360, čo vám umožní naplniť fľašu v práci, na cestách, alebo aj zo
zdroja doma. Filter má v sebe nano-filtračné prostriedky, ktoré odstránia 99,99% baktérií a parazitov
a má lepší prietok ako 360 Adventure Purifier.
Neskladujte fľašu na dlhú dobu vlhkú alebo utesnenú (zatvorenú). Je dôležité filter vybrať, nechať
vyschnúť a uložiť v suchom prostredí. Nie je potrebné filter vyplachovať ani čistiť.
Odstráni 99,99% baktérií spôsobujúcich chorobu (napr. E. coli, Legionella) a 99,99% protozoálne
choroby (napr. Giardia, Cryptosporidium)
Zlepšuje chuť, vôňu a jasnosť. Filtruje množstvo častíc (napr. Sediment), chemikálie (napríklad chlór,
bróm) a ťažké kovy (napríklad olovo, arzén)
Everyday filter má životnosť približne 40 galónov vody (160l), čo by sa rovnalo približne 2 mesiacom,
keby ste vypili 100% dennej odporúčanej vody (8 šálok denne). Je navrhnutý tak, aby mal degradačný
prietok a nakoniec prestal pracovať úplne. S úplnou istotou môžete piť aj pri poklese prietoku,
pretože kvalita filtrovanej vody sa nezmení. To užívateľom dáva istotu, že posledné pitie cez Everyday
filter je rovnako čisté ako prvé.
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