
Bateria 4N1 zapewniająca zimną 
i fi ltrowaną oraz  gorącą wodę

SPECJALNA EDYCJA

Zimna i fi ltrowana oraz 
gorąca woda, a także zwykła 
ciepła i zimna woda

Nasza najbardziej zaawansowana bateria kuchenna w historii. Bateria dotykowa 
4N1 dozuje wrzątek, dzięki której błyskawicznie przygotujesz gorące napoje i która 
pomoże Ci podczas niezliczonych zadań w kuchni. Posiada innowacyjny, podświetlany 
przycisk dotykowy, zapewniający także błyskawiczny dostęp do fi ltrowanej wody pitnej. 
Idealne rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć zależność od wody butelkowanej lub 
uciążliwych dzbanków na wodę.

CECHY
• Filtrowana zimna woda

• Natychmiastowy dostęp do fi ltrowanej, gorącej wody

• Innowacyjny, podświetlany przycisk dotykowy

• Obrotowa wylewka

• Luksusowe, współczesne włoskie wzornictwo

• Wydajne wykorzystanie przestrzeni i czasu

• Łatwa instalacja

•  Dostępna w wersjach ze stali polerowanej i 
chromowanej, stali szczotkowanej oraz w aksamitno-
czarnym wykończeniu

•  Pięcioletnia gwarancja na baterię kuchenną i dwuletnia 
gwarancja na zbiornik

•  Bezpieczny uchwyt do kilkustopniowego dozowania 
ciepłej wody

ARKUSZ DANYCH 
TECHNICZNYCH PRODUKTU

Energooszczędność
Bateria kuchenna InSinkErator® z funkcją 
podawania wrzątku zużywa mniej energii niż 
żarówka 40 W.

Bezpieczeństwo
Wszystkie nasze baterie kuchenne 
zapewniające gorącą wodę posiadają 
dźwignię blokująco-zabezpieczającą dla 
bezpieczeństwa użytkowników



•  Lity mosiądz wysokiej jakości, o 
niewielkiej zawartości ołowiu

•  Kompletny zestaw instalacyjny do 
solidnego montażu na zlewozmywaku 
lub blacie kuchennym 

•  Pojemność: Zbiornik ze stali 
nierdzewnej o pojemności 2,5 litra

•  Neotank® posiada pokrętło cyfrowe do 
regulacji temperatury wody w zbiorniku 
w zakresie od 88°C do 99°C

•  Wymagana średnica otworu: 35–38 mm

•  Wymagane ciśnienie zasilania (zimna 
woda): 172–862 kPa (1,7–8,6 bara) 
(25–125 psi)

•  Wymagane ciśnienia zasilania (ciepła 
woda): 50xPa (0,5 bara) (7 psi)

DANE TECHNICZNEDOSTĘPNA W 
TRZECH WARIANTACH 
WYKOŃCZENIA

Stal szczotkowana

Stal polerowana i 
chromowana

Aksamitno-czarna
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Wylewka w kształcie litery J Wylewka w kształcie litery U Wylewka w kształcie litery L
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WYMIARY (mm)

InSinkErator. Suite 10, Building 6, Hatters Lane,Croxley Park, Watford, Herts WD18 8YH. United Kingdom
Sales tel: 01923 297 880  |  Service tel: 0800 389 3715  |  insinkerator.co.uk

Firma InSinkErator® może w dowolnym czasie wprowadzić usprawnienia i/lub zmiany w danych technicznych, wedle własnego 
uznania, bez powiadomienia oraz żadnych zobowiązań i dalej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w modelach lub ich 
wycofywania © 2020 InSinkErator®, InSinkErator® jest jednostką biznesową firmy Emerson Electric Co. Wszelkie prawa zastrzeżone.


