
AQUAGUSTO
PRAKTICKÉ FILTRAČNÍ ŘEŠENÍ
PRO KÁVOVARY SE ZÁSOBNÍKEM VODY

Ať už doma nebo v kanceláři, filtr BRITA AquaGusto vylepší 
chuť, vůni a vzhled kávy, espressa i cappuccina. Filtr může 
být použit téměř ve všech kávovarech, snižuje tvrdost vody 
a tím tvorbu vodního kamene. Použití je uživatelsky 
jednoduché a na jeho výměnu vás upozorní patentovaný 
indikátor stavu filtru.

Zapomenout na výměnu filtru je nyní minulostí. Indikátor 
výměny filtru vás vždy informuje o stavu a potřebě výměny 
filtru. Stačí jednoduše umístit indikátor na viditelné místo 
a stisknout tlačítko.

VAŠE VÝHODY

• Lze použít ve všech běžných zásobnících vody: bez nutnosti použití 

adaptéru, bez montáže

• Snadné použití: stačí umístit do nádržky a nechat stát

• Součástí je automatický indikátor stavu filtru

• Rychlá a nenáročná instalace filtru a jeho výměna uživatelem

• Lepší chuť, aroma i vzhled kávy

• Snižuje tvorbu vodního kamene a usazenin
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AquaGusto 100 250

Rozměry (šířka / hloubka) 85.1/25.8 mm 115.5/32.9 mm

Kapacita* / Perioda výměny* 100 l/max. 6 měsíců 250 l/max. 6 měsíců

Teplota vody 4 – 30°C

Pozice / umístění svislá / vodorovná

Objednací číslo 100

* Uvedené kapacity jsou vypočteny a otestovány na základě běžných provozních podmínek. Kvůli vnějším vlivům 
(např. různá kvalita vody, způsob použití nebo typ stroje) se výsledky mohou lišit.

250

Balení po 1 ks 1018872 1018881

Balení po 60 ks 1018885 1018888

Poznámky

S filtry BRITA může být použita pouze voda v kvalitě pitné vody.

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Bezpečnost produktů BRITA Professional pro styk s potravinami je testována
a monitorována nezávislými institucemi.

Filtry AquaGusto jsou vhodné pro použití ve všech kávovarech
se zásobníkem vody.

Použití indikátoru

Nalepte ukazatel na viditelné místo a stiskněte START.

Ukazatel je aktivován jakmile se objeví červená linka.

Červená oblast se postupem času rozšiřuje až do
vypršení maximální životnosti filtru.

Přibližně po šesti měsících je dosaženo maximální
doba používání a filtr je třeba vyměnit.

AQUASIST je bezplatné softwarové řešení pro správu
filtrů BRITA Professional. Přehled instalací filtrů,
objednávky i manuály na jednom místě. V kombinaci 
s mobilní verzí je AQUAsist silným nástrojem pro 
efektivní správu filtrace vody ve všech provozech.

Dostupné pro PC, iOS a Andoid.

APLIKACE AQUASISTKONTAKTUJTE NÁS:

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

Aqualink s.r.o. 
Cacovická 54
CZ - 614 00 Brno
Tel.: +420 545 214 242 
Fax: +420 545 214 243 
info@aqualink.cz
www.aqualink.cz


