Under bordet?
Fremragende!

UCE - 9000 Turbo
UCE - 11 Turbo

Introducering af den helt nye højteknologiske
Tyent UCE-9000Turbo /UCE-11 Turbo vand ioniserer

I mens industrien for vand ioniserer var beskæftiget med at holde
trit med MMP-serien, udviklede vi et nyt mesterværk. En vand
ioniserer, hvor teknologi og design var perfekt kombineret og
resultatet er UCE-9000 Turbo / UCE-11 Turbo, en under vasken
vand ioniserer som er uden sammenligning.

DEN NYESTE TEKNOLOGI

Den nyeste teknologi, innovativt design, forbedret
funktionalitets- og ydelsesniveau

Tyent designer og udvikler vand ioniserer ved at anvende den
nyeste teknologiske udvikling og skaber husholdningsapparater i
fremragende kvalitet og funktionalitet.

ÉN BERØRING – ALT LIGGER I DINE
FINGERSPIDSER

Det første fuldfarvede-LCD ”Touch” screen ved
apparater til fremstilling af ioniseret vand
Lettere og hurtigere at betjene ved automatisk aktivering af
ioniserer med kun én berøring på Touch skærmen.

Revolutionerende 262K farvet-LCD display
Det ultraskarpe, højt opløselige display kommunikerer med dig
i friske, klar farver fra alle vinkler med perfekt præcision.

Enkelt, men alligevel ydelsesstærk
Det nye interface bærer fortsat det enkle aftryk fra Tyent, men
derunder ligger den nyeste teknologi, som giver en lettere og
hurtigere kontrol.

JOG DIAL & ONE TOUCH

JOG DIAL & ONE TOUCH fungerer sådan, som du ønsker det

Benyt UCE-9000 Turbo / UCE-11 Turbo som du ønsker det, enten ved at dreje ”Jog Dial” betjeningshovedet eller ”ONE Touch” systemet. Alt efter hvad du synes der er nemmest.

HOS OS STÅR MILJØET PÅ
FØRSTE PLADSEN

Vores Eco Mode er miljøvenlig med en speciel, ekstra lav energispareanordning. Når du ikke bruger vand ionisereren, så bruger den mindre energi.

HVAD ER DER UNDER
MOTORHJELMEN?
Forbedret Turbo funktion
For at tilbyde dig det bedste, så har vi udviklet et forbedret
SMPS strømforsynings system, som sikrer, at du får
det højeste niveau af basisk og syrligt vand, som turboapparatet kan fremstille.

Mere power til elektrolysepladerne
Vores patenterede SMPS strømforsynings system, er også
blevet forbedret, i det ydelsen af elektrolysepladerne er
blevet forhøjet og derved opnår man stabile resultater ved
alle vand-niveauer.

9 ligeledes 11 forbedrede MESH-plader
Endnu mere effektivt og forbedret elektrolyse produceret
ved 9 og ligeledes 11 MESH-plader, som altid fremstiller
det vand du har brug for.

SMARTERE, ENKLERE OG
FULD AF GODE IDEER

Stemmeguidet styresystem i MP3 lydkvalitet

Den nye UCE-9000 Turbo / UCE-11 Turbo er fyldt med innovationer, som gør dit liv lettere:
LCD-billedskærmen har en automatisk
lys-veksel-funktion og billedskærmsgenkendelse, så du altid ved, hvilket vand
du får.

Vores fuldautomatiske elektrolysekammer
rengørings funktion renser ”motoren” i din
vand ioniserer helt af sig selv, det er altså
ikke nødvendigt med en dyr rengøring.
En regelmæssig afkalkning ved stærkt
kalkholdigt vand, skal man dog sørge for at
foretage.

Intregreret temperatursensor sikrer, at
vandets normale anvendelsestemperatur
altid ligger mellem 4-35 °C

En automatisk spærre-ventil forhindrer
uopmærksomt brug. Efter 15 minutters
vedvarende brug slukker maskinen
automatisk og går i Eco Mode.

De vinklede aﬂøbsrør sørger for en mere
ﬂeksibel håndtering, de er drejbare og er
dermed aldrig i vejen.

Flere sprog er understøttet og er blevet
tilføjet, så du kan vælge mellem 6
forskellige sprog (sprogliste).

En automatisk memory funktion gemmer
det sidst benyttede niveau og viser den på
stand-by billedskærmen.

DET HØJESTE NIVEAU VED
VANDFILTRERING

Vores filtre tilbyder en perfekt og fuldstændig eliminering af fremmedstoffer,
reststoffer af klor og anorganiske forbindelser såsom tungmetaller. Alle dette
sker igennem filterprocessen ved brug af (ACF) Aktivt-kulstof i kombination
med (EM) keramiske filtermaterialer og et funktionelt (UF) membran filter.

PROBLEMFRI BETJENING FRA INSTALLATION
TIL UDSKIFTNING AF FILTRE

Realtime filter visning og filter skift

Filter tid: overvåg dit filter forbrug på LCDbilledskærmen i realtime. Sammen med den
automatiske stemme-guide og informationen på
skærmen, ved du hvornår det er tid til at skifte
filter.

Super enkelt filter-udskiftnings-system

Vi har udviklet et enkelt filter-udskiftnings-system,
som gør at filtrene hurtigere kan blive udskiftet.

Selv-diagnose-funktion

Din nye intelligente ioniserer kan gennemføre
en selv-diagnose og gør dig opmærksom ved en
advarsel på skærmen og en stemme-guide.

Mange tak!
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