
Amazone TT fl essenwaterkoeler
Small is beautiful
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The healthy refreshment company!           

De Amazone tafelmodel fl essenkoeler is speciaal ontwikkeld voor plaatsen waar weinig ruimte ter beschikking 
is en daardoor uitermate geschikt voor thuis als ook op kantoor.

De tafelmodellen zijn makkelijk te plaatsen op keukenbladen, koelkasten en tafels van waaruit makkelijk water 
getapt kan worden. De tafelmodellen nemen door hun compactheid weinig plaats in beslag waardoor ze op 
redelijk kleine oppervlakten geplaatst worden.

De Amazone tafelmodellen hebben vrijwel dezelfde koelcapaciteit als zijn grotere broers. De bediening is een-
voudig door middel van makkelijk te bedienen drukknoppen. De Amazone tafelmodellen zijn praktisch overal te 
plaatsen waar een stopcontact aanwezig is.

Tevens verkrijgbaar als leidingwaterkoeler.
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The healthy refreshment company!           



Capaciteit

Koud water 3 liter/uur

Heet water 5 liter/uur

Energieverbruik 

Koud & Ongekoeld water 85 Watt max.

Heet & Ongekoeld water 500 Watt max.

Afmetingen

Breedte 31,5 cm

Diepte 29 cm

Hoogte 40 cm

Taphoogte 15 cm

Gewicht 9 kg

Temperatuur

Koud water ca.   3-10 °C

Kamertemperatuur ca. 12-18°C

Heet water ca. 85-95 °C

Flessenwaterkoeler accessoires

Technische specifi caties

The healthy refreshment company!           
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

Tapkraan opties
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Groot lekbakje

Ruime 
tapopening


