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فیلتر مرحله ششــــم دستگاه تصــــفیه آب خان� فیلتری است که سطح مواد معد� (مینرال) موجود در آب را 
افزایش داده و آن را قلیا�  �کند� آب در طول فرآیند تصــفیه با عبور از فیلتر ممبران� بســـیاری از یو نها و مواد 
معد� خود را از دست  �دهد� فیلتر آلکاالین با افزودن مواد معد� موردنیاز بدن نظیر کلسـیم� منیزیم� سدیم و 
پتاسیم و همچنین آن �اکسیدا نهای مختلف به آب و افزایش میزان اکسـیژن محلول در آب (در حدود ٪۲۰)� آن را 
از حالت اسیدی خارج کرده و سبب  �شود که آب خروجی از دستگاه تصــفیه آب خان� خوا� مشــابه با آب 
چشم ههای کوهستا� و آ بهای معد� داشته باشد که برای سالم� انسان و افزایش توانا� او در انجام کارهای 

روزمره و یا فعالی تهای ورز� بسیار مفید است�

فیلتر مینرال
فیلتر مینرال آلکاالین بهتا ب هگون های طراحی شده تا مواد معد� موردنیاز بدن را با مقادیر مناسـب و صـحیح به آب 

اضافه کند� این ویژ� آن را از سایر فیلترهای مینرال مواد معد� و فیلترهای قلیا� متمایز  �کند�

ORPفیلتر
فیلتر آلکاالین (قلیا�) بهتا یک فیلتر کارتریج  ORP (oxidation/reduction potential) اســـــت� این ویژ� به معنای 
توانا� فیلتر در افزایش خاصیت کاهند� آب جهت خن �سازی رادیکا لهای آزاد و عوامل اکســنده مضــر برای 
ـزا� بر افزایش  سالم� انسان است� ویژ� ORP  سبب  �شود که آب خروجی عالوه بر قلیا� شدن� تأثیر بس

سطح سالمت مصر فکننده بگذارد�

طول عمر باال
فیلتر مرحله ششــم دستگاه تصـــفیه آب خان� بهتا توانا� افزایش pH و قلیا� نمودن بیش از ۱۵۰۰ گالن آب را 

دارد� این توانا� سبب طول عمر باالتر این فیلتر آلکاالین مواد معد� نسبت به محصوالت مشابه  �شود�

ساخت تایوان
فیلتر قلیا� (آلکاالین) و مینرال (مواد معد�) بهتا محصـــــول تایوان است و کیفیت برتر این فیلتر� آن را از سایر 

فیلترهای آلکاالین مرحله ششم دستگاه تصفیه آب خان� متمایز  �کند�

ـران� خیابان آزادی� خیابان دکتــر حبی باله�  تهـ
کوچه شـــــهید قاســـــ�� پالک �۶۵ واحد ۶

۰۲۱-۶۶۰۶۷۷۶۰

تصفیه آب بهتا فیلتر قلیا� (آلکاالین)

۱۲۵ psi باالترین فشار عملیا� ۰/۷۵ GPM باالترین د� عبوری

۱۵۰۰ GAL طول عمر ۱۰۰  °F باالترین دمای عملیا�
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