Brugsanvisning for 2 stk. BRITA Filter Maxtra filterpatroner med teststrip kun 99 kr.

Vores Brita filtre er specielt produceret til det danske vand med stor hårdhed. Reducerer markant bly, kobber og kalk. Slut med grimme
kalkaflejringer i kedler og kaffemaskiner, sænker dermed strømforbruget. Reducerer mange stoffer, som f.eks. klor, der forringer smagen og
lugten i vandet fra hanen.

Køb Brita Maxtra filtret hos os, da det er produceret specielt for Danmark og klarer derfor også meget hårdt vand. Reducerer visse
tungmetaller som kobber og bly og visse pesticider. Organiske urenheder og mikrober bliver også reduceret. Når vandet har passeret dette
super filter bliver det markant renere og klarere, og det giver en bedre smag i varme og kolde drikke og er vigtigt for rigtig lækker mad. Har
du først prøvet at lave te eller kaffe med dette fantastiske filtrerede vand, bruger du aldrig almindelig postevand eller flaskevand igen. Der
afsættes stort set ingen kalkaflejringer i dine køkkenapparater.
Filtrene leveres med en folder inklusive strip til at se vandets hårdhed. Tip: Klip strimlen op på langs og du har to strimler, én til før og
én til efter at vandet er filtreret for kalk og andet uønsket.
Et filter klarer op til 150 l vand. Ved flittig brug dagligt bør filtret skiftes ud hver måned.
Filtret passer til alle nyere BRITA produkter der har Maxtra teknologi og de er utrolig let at bruge.
Filtret er let at montere
Start med at hælde lidt vand i filtret under den kolde hane, samtidig med at du ryster det, for at undgå at luftlommer dannes. Derefter
skubbes filtret blot helt på plads og kør til slut tre-fire liter vand igennem for at skylle kulstøv ud før brug. Detaljeret instruktion i brug af filtret
og mere info, klik her.
Filtret er indbygget i mange husholdningsmaskiner og passer f.eks. til:
Tassimo TAS55, Tassimo TAS65 og Tassimo TAS85, Senseo Twist HD7873/50, Stelton vandfilterkande.
Miljøbeskyttelse
Brita Maxtra er stadig som de eneste vandfiltre af sin art på markedet 100% genanvendelige. brita.co.uk/recycle.
BRITA MAXTRA - giver dig dit eget kildevand
Denne FAQ burde give dig svar på ethvert spørgsmål. Klik her.
Køb hellere dine filtre her, så er du sikker på at de er ægte, og at de ikke har ligget for længe, og at de er originale og produceret til de
danske forhold. Det er hvad vores danske leverandør har lovet os...
Og køb mens vi stadig kan sælge så billigt.
Tip der gør at dit filter bliver mere effektivt, og holder længere
Køb gerne vores Indsatsfilter for badevand og drikkevand eller vores lille billige forfilter som tager det grove under påfyldning af vandet;
Simply Clean vandhanefilter. En kunder skriver om dette filter: "Helt fantastisk filter. Jeg bruger det til Brita filterkande og box. jeg har prøvet
uden dette filter, men så skal filterpatronerne i filterkanderne skiftes for tit. De holder meget længerer hvis man bruger dette vandhanefilter
først."

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

