
The healthy refreshment company!           

De luxe kantoorlijn onder de waterkoelers. Een krachtige, kindveilige, multifunctionele leidingwaterkoeler 
met een tijdloos modern design met edelstalen zijpanelen. De Evopure is optioneel ook te voorzien van een 
koolzuurfunctie voor heerlijk sprankelend water. De veelzijdigheid en grote koelcapaciteit maakt deze 
waterkoeler uitermate geschikt voor kantines, horeca, grote kantoren en scholen. Er is alleen een waterleiding- 
aansluiting en een stopcontact nodig.

De Evopure beschikt over een interne bekerhouder en een grote afvulopening, waardoor bidons en karaffen 
makkelijk afgevuld kunnen worden. De Evopure is voorzien van een hoogwaardig hygiënesysteem met onder 
andere een indicator die aangeeft wanneer de fi lter vervangen dient te worden. De lekbak-overloopbeveiliging 
stelt de waterkoeler buiten werking voordat het lekbakje te vol raakt.

Speciaal voor gezondheidsinstellingen zoals ziekenhuizen en verpleeginstellingen kan de Evopure op aanvraag 
worden uitgebreid met een uniek UV-fi lter en antibacteriële zilvertechniek (EvoPLUS technologie).

Tevens verkrijgbaar als tafelmodel.

De alleskunner
Evopure leidingwaterkoeler
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The healthy refreshment company!           

Technische specifi caties

Lekbak met 
overloopbeveiliging

Druktoetsen

Geïntegreerde
bekerhouder

Leidingwaterkoeler accessoires

RVS

Tapkraan opties

Afmetingen

Breedte 33 cm

Diepte 27 cm

Hoogte 105 cm

Taphoogte 93 cm

Gewicht 32 kg

Capaciteit

Koud water 20 liter/uur

Heet water 12 liter/uur

Energieverbruik 

Koud & Ongekoeld water 95 Watt max.

Heet & Ongekoeld water 600 Watt max.

Ongekoeld Koolzuur

KoolzuurHeetKoud

Koud

Temperatuur

Koud water ca.  7 °C

Kamertemperatuur ca. 18  °C

Heet water ca. 93  °C

Filter
indicator

Filter en UV-technologie opties

3M fi lter, Brita fi lter, EvoPLUS technologie

Ongekoeld

HeetKoud

Koud
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Heeft u vragen? Wij geven u graag persoonlijk advies. T. +31 (0) 475 33 66 44  |  info@misteraqua.com
Meer informatie over onze waterkoelers kunt u vinden op www.misteraqua.com


