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TECHNICZNYCH PRODUKTU

Bateria 3N1 zapewniająca 
gorącą wodę

Gorąca woda fi ltrowana, a 
także zwykła ciepła i zimna 
woda z jednej baterii

Bateria 3N1 dozuje gorącą i fi ltrowaną wodę oraz zwykłą ciepłą lub zimną 
wodę za pociągnięciem dźwigni, zastępując Twoją główną baterię. Idealne 
rozwiązanie do przygotowywania gorących napojów, mycia, gotowania 
makaronu i innych zadań.

CECHY
•  Dozowanie fi ltrowanej, gorącej wody – doskonałe 

rozwiązanie do przygotowywania gorących napojów i 
niezliczonych zadań w kuchni

• Obrotowa wylewka

• Produkowana z luksusowych materiałów

• Wydajne wykorzystanie przestrzeni i czasu

• Łatwa instalacja

•  Dostępne w wersjach ze stali polerowanej i 
chromowanej, stali szczotkowanej oraz w wykończeniu 
szczotkowanego i różowego złota

•  Pięcioletnia gwarancja na baterię kuchenną i dwuletnia 
gwarancja na zbiornik

•  Bezpieczny uchwyt do kilkustopniowego dozowania 
ciepłej wody

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
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•  Solid, high-quality low lead brass 

•  Complete installation kit for solid surface mount 

•  Capacity: 2.5 litre stainless steel tank 

•  Neotank® features a digital adjustable dial that allows you to 
set you water temperature in tank between 88°C and 99°C

DOSTĘPNA W TRZECH WARIANTACH WYKOŃCZENIA DOSTĘPNA W DWÓCH WARIANTACH WYKOŃCZENIA

Chromowana Stal 
szczotkowana

Różowe złoto Szczotkowane 
złoto
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WYMIARY (mm)
Wylewka w kształcie litery J Wylewka w kształcie litery L

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.

•  Lity mosiądz wysokiej jakości, o niewielkiej zawartości ołowiu
•  Kompletny zestaw instalacyjny do solidnego montażu na 

zlewozmywaku lub blacie kuchennym
•  Wymagane ciśnienia zasilania (ciepła woda): 50xPa 

(0,5 bara) (7 psi)

SPECYFIKACJA


