
Aplikacja BRITA
Professional
Filter Service

Aplikacja Filter Service jest Twoim idealnym asystentem. To wyjąt-
kowe, kompleksowe narzędzie pomaga określić właściwy rodzaj 
i rozmiar fi ltra do konkretnych potrzeb. Dostarcza szczegółowe 
wskazówki instalacyjne serwisantom, oblicza, kiedy wkłady będą 
wymagać wymiany, ma również wiele innych innowacyjnych funkcji.

Lub odwiedź stronę https://professional.brita.net/app
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Praktyczne rozwiązanie fi ltracyjne dla 
ekspresów do kawy ze zbiornikiem wody

AquaGusto

Tak w kawiarni, jak i w biurze, fi ltr do zbiornika wody BRITA AquaGusto udoskonali smak, zapach i wygląd kawy, również 
espresso i cappuccino. Filtr chroni urządzenia przed osadzaniem się kamienia. Jego zaletami są również łatwa i szybka ob-
sługa, a dodatkową korzyścią dla użytkownika jest dołączony wskaźnik wymiany. Filtr można stosować w niemal każdnym 
ekspresie do kawy.

Zapominanie o wymianie fi ltra to już przeszłość. Dzięki wskaźnikowi wymiany termin wymiany fi ltra można mieć stale pod 
kontrolą. W tym celu należy po prostu umieścić wskaźnik wymiany w dobrze widocznym miejscu i mocno wcisnąć przycisk.

•  Możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych w handlu ekspre-
sach do kawy ze zbiornikiem wody, bez  adapterów, bez montażu

•   Łatwość obsługi: wystarczy włożyć do zbiornika i pozwolić działać

•  Wskaźnik wymiany przypomina o konieczności wymiany fi ltra na nowy

•  Łatwa instalacja i wymiana fi ltra bezpośrednio przez użytkownika

• Poprawia smak, aromat i wygląd kawy

•  Chroni przed osadzeniem się kamienia

Korzyści dla użytkownika



Wszechstronne zastosowanie

AquaGusto 100 250

Wymiary (szerokość / głębokość) 85,1 / 25,8 mm 115,5 / 32,9 mm

Wydajność* / czas użytkowania* 100 l/max. 6 miesięcy 250 l/max. 6 miesięcy

Temperatura wody 4 – 30°C

Pozycja w zbiorniku pozioma / pionowa

Numer zamówieniowy 100 250

1 Pack AquaGusto 1018872 1018881

60 Pack AquaGusto 1018885 1018888

Uwagi
*  Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków 

i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody 
kranowej i / lub typu urządzenia) wartości te mogą być inne w rzeczywistości.

Filtry BRITA przeznaczone są wyłącznie do wody dopuszczonej do spożycia przez ludzi.

Filtry do wody BRITA Professional są dopuszczone do kontaktu 
z żywnością na podstawie testów i monitoringu prowadzonego 
przez niezależne instytuty.

Filtry AquaGusto można stosować we wszystkich ekspresach 
do kawy, które posiadają zbiornik wody.

Korzystanie ze wskaźnika wymiany

ok ok Exchangeclick

Należy nakleić wskaźnik wymiany na zbiornik 
wody i mocno nacisnąć przycisk startowy.

ok ok Exchangeclick

Gdy widoczna jest czerwona linia, wskaźnik 
wymiany jest uaktywniony.

ok ok Exchangeclick

Czerwony obszar zwiększa się z upływem 
czasu, aż zostanie osiągnięty maksymalny czas 
użytkowania.

ok ok Exchangeclick

Po ok. sześciu miesiącach zostaje osiągnięty 
maksymalny czas użytkowania i fi ltr musi zo-
stać wymieniony.
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Wiecej informacji, kontakt:

BRITA Polska Sp. z o. o.
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 | 05 – 850 Ożarów Mazowiecki | Polska
Tel.: +48 22 7212420 | Fax: +48 22 7212449
brita@brita.pl | www.brita.pl

Centrala fi rmy: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Niemcy 
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net


