
System Tested and Certified by NSF International
against NSF/ANSI Standard 42, 53, and 401 for
the specific performance claims specified on the
Performance Data Sheet.

GELİŞTİRİLMİŞ LED GÖSTERGE

HomePure Nova artık, �ltre kartuşunun hem yaşını hem de su hacmini saptayabilen ve 
farklı LED ışıklar ile tanımlanmasını sağlayan bir LED ve sesli uyarıcı sistemi olan 
'yaşam boyu modu'na sahiptir.

HOMEPURE SUYU Pİ SUYUDUR

HomePure Nova Dr. Akihiro Yamashita 'nın 1964 tarihli araştırmasını temel alarak Pi Suyu üretir. Bu su, canlı 
vücut suyunun özelliklerini taklit edecek ve Pi Suyuna dönüşecek şekilde mikroskobik miktarlarda Ferrik 
Demirli tuz (Fe2Fe3) ile arıtılır.

Pi Suyu 'canlı vücut suyuna' benzediğinden, vücudun su moleküllerinden oksijeni ve mineralleri daha iyi 
emmesini sağlar.

Pi suyu canlı organizmalardaki önemli işlevleri düzenlemekte aşağıda sunulan temel rolü oynar:
• bitkilerin çiçek açmasını tetikler;
• bağışıklık sisteminin tepkisini harekete geçirir ve
• serbest radikalleri tahrip eder.

ÜÇÜNCÜ TARAF PROFESYONELLER TARAFINDAN DOĞRULANDI VE ONAYLANDI

NSF International
Şu serti�kalara sahiptir:
NSF/ANSI 42 -    Kloru, tadı ve kokuyu azaltır
NSF/ANSI 53 -     Partiküller, kurşun, uçucu organik kimyasallar ve asbest gibi sağlığa ilişkin kirleticileri azaltır
NSF/ANSI 401 - Bazı reçeteli/reçetesiz ilaçlar, ateş geciktiriciler, deterjanlar, yeni böcek ilacı ve bitki 
  öldürücü türleri gibi yeni ortaya çıkan kirleticileri azaltır
NSF/ANSI P231 - Bakteriler, virüsler ve tekhücreliler gibi mikrobiyolojik kirleticileri azaltır*

*Bu tanıtım kartının basıldığı an itibariyle NSF/ANSI P231 sertifika testinden geçmektedir.

Kore Uyumluluk Laboratuvarları
Genel Su Arıtma Cihazı Becerisi ve Kapasitesi açısından onaylıdır. Kurşun Azalması açısından test edilmiştir.

BİR SONRAKİ EKSİKSİZ YAŞAM ADIMINIZ 
OLAN  

HOMEPURE NOVA,
İLE TEMİZ, SAĞLIKLI VE LEZZETLİ 
SUYUN TADINI BUGÜN ÇIKARIN!
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QNET BAĞIMSIZ TEMSİLCİSİ

Exclusively available from

TEMİZ SU,
SAF YAŞAM!



ÜRÜNÜN BOZULMASI

BU YENİ TEKNOLOJİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

TORTU FİLTRESİ

35+ ULTRATECH 
FİBER MEMBRAN

JAPONYA'DAN GELEN 
MERCAN KUMU

BAKTERİ ÖNLEYİCİ 
SILVER-LITE TAŞI

JAPONYA'DAN 
GELEN Pİ SUYU 
SERAMİK TOPLARI

Oksitlenme ve parçalanmayı baskılar.

BAKTERİ ÖNLEYİCİ 
KARBON TOZ

NEGATİF İYONLU 
TOPLAR

Korunmayan FiltreBeyaz noktalar = 
antimikrobiyal katkı maddeleri

Microban® korumalı �ltre

35+ ULTRATECH FİLTRE TEKNOLOJİSİ

BİRİNCİ SINIF KALİTE, TASARIM VE TEKNOLOJİYLE, SEVDİĞİNİZ
HOMEPURE FİLTRELEME SİSTEMİ – DOKUZ AŞAMALI FİLTRELEME 
VE 35+ ULTRATECH FİLTRE TEKNOLOJİSİYLE DAHA DA İYİ 
HALE GETİRİLDİ!

YÜKSEK 
PERFORMANSLI 
ETKİN KARBON BLOK 
FİLTRE

Kloru, bulanıklığı, VOC'leri (uçucu 
organik bileşikler), trihalometanları ve 
sağlığı etkileyen diğer kimyasalları 
azaltır; ağır metalleri,kötü tadı ve 
kokuyu azaltır.

%100 doğal, denizden gelen 
ve sürdürülebilir bu ürün 
doğal kalsiyum kaynağıdır ve 
içme suyunun pH seviyesini 

biraz daha iyileştirir.

İçme suyuna FI ışınları ve bolca 
mineraller sağlar, iyi tat sağlar 
ve metabolizmayı canlandırır.

Koliform ve koli basilinin 
%99,9999'unu giderir; 
bakterileri ve mikroskobik 
zararlıları azaltır. Virüslerin 

%99,99'unu giderir.

İçme suyuna yüksek 
negatif iyonlar salıp taze 
hale getirir ve ayrıca daha 
iyi bir tat verir.

Kötü tadın, klorun, kokunun ve diğer 
inorganik kimyasalların emilimini 
iyileştirir. Kartuş ortamının içinde 
bakterilerin büyümesini önlemek ve 
onu daima temiz tutmak için gümüş 
iyonlar eklenmiştir. Filtre sisteminin içinde bakterilerin 

büyümesini ve dışarıdan yeniden 
kirlenmeyi engeller.

HomePure �ltreleri daima ev kullanımı için sınıfının en iyisi olmuştur çünkü birincil 
�ltreleme yöntemi olarak ultra �ltrelemeyi (UF) kullanır. Bu, yeni 35+ UltraTech 
Filtre Teknolojisini kullanan HomePure Nova'da daha iyi hale getirilmiştir.

İnsan saçının eninden 
(0,2 mikron) 

 %300  
daha küçük 

mikroorganizmaları 
yok eder

Daha yüksek 
basınçlara dayanır (4 
bara kadar) ve daha 

az tıkanır

%16
Daha yüksek filtre 

kapasitesine 
sahiptir (5.000 
litreye kadar 

kullanım ömrü)

NASIL ÇALIŞIR?

•  0,2 mikron ve üzeri nominal delik büyüklüğüne sahip mikroorganizmaları mekanik olarak giderir; bu, insan 
saçının eninden (0,2 mikron) %300 oranında daha küçüktür.

• UF membranının yüzeyini kaplayan pozitif yükler, sudaki mikroorganizmaların negatif yüklü DNA'sını çeker, 
bakterilerin %99.9999'unu ve virüslerin %99,99'unu giderilmesini sağlar; bu, su �ltreleri arasındaki 
en yüksek giderme oranıdır.

GELİŞMİŞ YENİ ÖZELLİKLER

Microban® bakteri önleme teknolojisi su deposunun, kafa adaptörünün ve HomePure Nova'nın 
esnek borusunun içindeki LPDE hortumunun içinde yerleşiktir, bakterilerin, küfün ve pasın 
büyümesini önler.

Pası ve 5 mikrondan daha büyük tortuları 
giderir.

UZAK KIZILÖTESİ IŞIN 
(FIR) TOPLARI

Bakterilerin
%99.9999'

unu ve virüslerin 
%99,99'

unu giderir

BAŞLICA AVANTAJLARI

• Minerallerle zenginleştirilmiş temiz, güvenli ve muhteşem tatta içme suyu sağlar
• Komple sağlığınız için içme suyunu Pi Suyuna dönüştürür
• Elektriksiz çalıştığı için enerji tasarrufu yapmanızı sağlar
• Kullanıcı Dostu, birinci sınıf tasarımıyla rahatça içme suyunun tadını çıkarmanızı sağlar

YENİ İNOVASYON SEVİYESİ: 9 AŞAMALI FİLTRELEME SİSTEMİ


