
Dane techniczne
Pojemność Zbiornika ze stali 

nierdzewnej 2,5 litra

Dane elektryczne: 220-240 V AC, element 
grzejny 1300 W, 5,7 A 
z uziemioną wtyczką. 
Pobór energii w trybie 
czuwania przy maks. 
ustawieniu temperatury: 
19,4 W

Elektroniczny 
termostat

O zakresie regulacji od 
88 do 99˚C
(ustawienie fabryczne 
96˚C)

Izolacja Spełnia specyfi kację 
palności U.L. 94HF·1

Zalecane 
ciśnienie zasilania

1.7–8.6 bar

Masa wysyłkowa (w przybliżeniu)
2,7 kg – zbiornik,
4,7 kg – z układem 
fi ltracji

Europa Wielka Brytania

KOD PRODUKTU

45094A 45094

KOD EAN

050375020905 050375020899

TYP DOŁĄCZONEJ WTYCZKI

Wtyczka Schuko brytyjska

•  Zbiornik ze stali nierdzewnej o 
pojemności 2,5 litra

•  Ma pokrętło cyfrowe do regulacji 
temperatury wody w zbiorniku w 
zakresie od 88° do 99°C

•  W komplecie ze zbiornikiem/fi ltrem/
zestawem instalacyjnym

•  Utrzymuje ustawienie temperatury z 
dokładnością do 1°C

•  Łatwiejsza instalacja dzięki 
przyłączom zbiornika nie 
wymagającym użycia narzędzi i 
ochronie przed uruchomieniem na 
sucho

• 220–240 V, 1300 W, 5,7 A

•  Do użytku wraz z bateriami 
InSinkErator® zapewniającymi 
natychmiastowy dostęp do 
ciepłej wody, wbudowywanymi 
bateriami kuchennymi i instalacjami 
fi ltrującymi

•  Urządzenie nie jest przeznaczone 
do użytku komercyjnego/
przemysłowego

Baterie kuchenne zapewniające 
natychmiastowy dostęp do gorącej 
wody są dostarczane ze zbiornikiem 
InSinkErator® NXTF ze stali 
nierdzewnej z funkcją fi ltracji.

Regulacja temperatury wody w 
zbiorniku w zakresie od 88°C do 99°C 
za pomocą samozamykającego się 
zaworu ciepłej wody.

Zbiornik ze stali nierdzewnej
zapewnia natychmiast fi ltrowaną,
gorącą wodę.

Cechy

Instalacje natychmiastowej ciepłej wody

NeoTank®
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Wymiary

Termostat 
regulowany 
elektronicznie

Zbiornik: 2,5 litra


