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POPIS VÝROBKU

Technologie:  Filtr s ručním čerpadlem a keramickou membránou 
pro hloubkovou filtraci (0,2 μ = 0,0002 mm).

Účinnost:  Odstraňuje bakteriální spory, bakterie*, cysty 
protozoa* a viry v kombinaci s částicemi většími 
než 0,2 μ. 

Výkon:  0,5 l/min 
Životnost:  až 7.000 litrů (v závislosti na kvalitě vody)
Hmotnost:  210 g
Rozměry:  18 x 8 x 5 cm 
Záruka:  2 roky
Použité materiály:  Plasty, silikony, keramika.
Příslušenství:  Předfiltr, cestovní pouzdro.
Číslo výrobku: 8017684

Series:  Ultralight

INFORMACE O VÝROBKU

•  Nejlepší volba pro uživatele preferující nízkou hmotnost a malé rozměry
•  Ideální pro hotelové pobyty a krátké výlety
•  Určeno pro čirou vodu. Při filtraci zakalené vody je třeba častěji omývat filtrační element. Pokud ucítíte při čerpání 

rostoucí odpor, očistěte filtrační element. Pro dlouhodobé použití upřednostněte filtry Katadyn Pocket a Katadyn Combi.
• Otestovaný a v praxí prověřený filtr odstraňuje bakterie, prvoky a jiné choroboplodné zárodky. Princip fungování: 

Mikroorganizmy nemohou projít extrémně malými póry filtrační membrány (0,2 μ) v důsledku jejich velikosti (větší než 
0,2 μ = 0,0002 mm).

•  Keramický filtr lze na rozdíl od jednoúčelových filtrů opakovaně čistit, a to i přímo v terénu.

PŘEDNOSTI

•  Nejmenší přenosný vodní filtr na světě – vejde se do každého zavazadla
•  Minimální hmotnost pro Vaše pohodlné cestování
•  Omyvatelná keramická membrána - možnost opakovaného čištění po použití
•  Minimum pohyblivých dílů – snadná údržba
•  Životnost až 7.000 litrů – dlouhá životnost s minimálními nároky na náhradní díly
•  Měrka zabudovaná v těle filtru – včas indikuje potřebu výměny filtračního elementu
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KATADYN MINI - Nejmenší cestovní filtr



 
 Water out
  

  Postříbřený keramický element z extra-odolné  
  0,2 μ omyvatelné keramiky pro extrémní ochranu
  
  Integrovaná měrka opotřebení filtrační 
  membrány 
  
  Protiskluzová úprava povrchu pro snadnou  
  manipulaci

  
  Prostor pro vstupní hadičku k uskladnění uvnitř těla  
  filtru

    Water in

CUT MODEL

LABORATORNÍ TESTY (keramický filtr Katadyn)

Bachema AG, Switzerland, 01.07.2010 - Raoultella terrigena, Salmonella typhimurium

Bachema AG, Switzerland, 07.12.2004 - Psedomonas aeruginosa

University of Arizona, USA, 28.06.1995 - Klebsiella, Cryptosporidium

Swiss Tropical Institute, Switzerland, 08.03.1994 - Giardia lamblia
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KATADYN MINI - Nejmenší cestovní filtr

Výrobce si vyhrazuje právo provést změny výrobku.


