
   

 

  

   

  

 

 
 

 

 

Technologie:  dekarbonizace

AquaGusto

AQUAGUSTO –
KVALITA KÁVY A VÝMENA 
FILTRU VŽDY POD KONTROLOU

 
 

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.

Výhody: snadné použití a funkce upozornění.

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

Indikátor včas

upozorní na výměnu filtru!

Praktické filtrační řešení
pro kávovary 
se zásobníkem vody
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Univerzální použití

 

 

 

 

 

AquaGusto

100 250

 85.1 / 25.8 mm 115.5 / 32.9 mm

 100 l / max. 6 měsíců 250 l / max. 6 měsíců

4 – 30°C

svislá / vodorovná 

 

Balení 1 ks AquaGusto 100 CU 1018872

Balení 1 ks AquaGusto 250 CU 1018881

Balení 60 ks AquaGusto 100 CU 1018885

Balení 60 ks AquaGusto 250 CU 1018888

Použití indikátoru

Headquarters
BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
D – 65232 Taunusstein
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Filtry AquaGusto jsou vhodné pro použití ve všech kávovarech 
se zásobníkem vody.

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

Nalepte ukazatel na viditelné místo a stiskněte START.

Ukazatel je aktivován jakmile se zobrazí červená linka.

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

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

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

Produkt Obj. číslo

Rozměry (šířka/hloubka)

Kapacita* /Perioda výměny*

Teplota vody

Pozice / umístění

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


