
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.

يحتوي HomePure Nova اآلن عل� "وضع مدة حياة" ومؤشر LED وجرس التنبيه الصوت� 
الذي يم�نه ال�شف عن العمر االفتراض� لخرطوشة الفلتر وكمية المياه الخاصة بها، فضال� عن 

إم�انية تحديد ذلك من خالل مصابيح LED المختلفة.

يخرج جهاز HomePure الماء الحيوي

ينتج جهاز HomePure Nova الماء الحيوي بناء عل� أبحاث الدكتور أكيهيرو ياماشيتا لعام ١٩٦٤. تتم معالجة الماء 
باستخدام كميات مي�روس�وبية من أمالح الحديد وأمالح الحديدوز (Fe2Fe3) من أجل محاكاة الماء الموجود داخل 

األجسام الحية وتحويله إل� ماء حيوي، ماء الحياة.

ن من امتصاص الجسم لألكسجين والمعادن الموجودة ف�  � ا لتشابه الماء الحيوي مع "ماء الجسم الح�"، فإنه ي�حس� نظر�
جزيئات الماء.

ا أساسي�ا ف� تنظيم الوظائف الهامة ف� األجسام الحية مثل: يلعب الماء الحيوي دور�
• تشجيع النباتات عل� اإلزهار؛

• تنشيط استجابة الجهاز المناع�؛ و
• تدمير الجذور الحرة.

بل خبراء جهات خارجية معتمد وتم إقراره من ق�

NSF International
ا لـ: معتمد طبقً

معيار NSF/ANSI 42 -     تقليل ال�لور والطعم والرائحة
معيار NSF/ANSI 53 -     تقليل ملوثات مرتبطة بالنواح� الصحية، مثل الجسيمات الدقيقة والرصاص والمواد ال�يميائية 

           العضوية المتطايرة واألسبستوس.
معيار NSF/ANSI 401 -   تقليل الملوثات المستجدة مثل بعض األدوية المتاحة بوصفة/بدون وصفة طبية ومثبطات اللهب 

فات وأنواع جديدة من المبيدات الحشرية ومبيدات األعشاب.             والمنظّ
معيار NSF/ANSI P231 - إزالة الملوثات المي�روبيولوجية مثل الب�تريا والفيروسات واألوال�*

*معيار NSF/ANSI P231 ما زال قيد االختبار للحصول عل� شهادة االعتماد حت� وقت طباعة هذه البطاقة السريعة.

مختبرات المطابقة ال�ورية
جهاز تنقية المياه الحال� معتمد لقدرته عل� التنقية بش�ل عام فضال� عن سعته ال�بيرة. تم اختباره للتأكد من تقليل 

الرصاص.

تمتع اليوم بماء نق� وصح� ورائع 
المذاق من خالل   

,HOMEPURE NOVA
الذي يعد الخطوة التالية لالستمتاع 

بحياة أمثل!

االسم
رقم الممثل 

المستقل
الهاتف

البريد اإلل�ترون�

QNET الممثل المستقل لشركة

Exclusively available from

مياه نظيفة، 
حياة نقية!

ن مؤشر LED محس�



إنه جهاز الترشيح الذي تعشقه من HomePure، فهو يمتاز بالتقنية 
والتصميم والجودة العالمية – وأصبح أفضل ب�ثير فقط مع تسع مراحل من 

!ULTRATECH الترشيح وتقنية الترشيح  +٣٥

رمال مرجانية 
من اليابان

حجر فضي مضيء 
مضاد للبكتريا

كرات األيونات 
السالبة

رمال مرجانية من اليابان
بفضل مصدرها البحري الطبيع� 
١٠٠٪ وإنتاجها المستدام، فإنها 
ا طبيعي�ا لل�السيوم،  تعتبر مصدر�

ن من مستوى  حس� فضال� عن أنها تُ
الحموضة ف� مياه الشرب إل� حد ما.

تنتج كمية كبيرة من األيونات 
السالبة ف� مياه الشرب حت� 

تكون عذبة ومنعشة وذات 
ا. مذاق أفضل أيض�

يمنع نمو الب�تريا داخل الفلتر وإعادة التلوث 
من الخارج.

فلتر الرواسب

كرات سيراميك المياه 
الحيوية من اليابان

تعيق التأكسد والتحلل.

المسحوق الكربوني 
المضادة للبكتريا

ن امتصاص المذاق السيئ وال�لور  تحس�
والرائحة ال�ريهة والمواد ال�يميائية األخرى 
غير العضوية. أيونات الفضة المضافة لمنع 

نمو الب�تيريا داخل وسائط الخرطوشة وإبقاء 
ا. المياه عذبة ومنعشة دوم�

يعمل عل� إزالة الصدأ والرواسب الت� يزيد 
حجمها عن ٥ مي�رون.

غشاء ليفي بتقنية
 35+ ULTRATECH

فلتر كتلة الكربون 
النشط عالي األداء

يقلل ال�لور والعكارة والمركبات العضوية 
المتطايرة (VOC) وثالث� هالوميثانات والمواد 

ال�يميائية األخرى الت� تؤثر عل� الصحة؛ ويقلل 
المعادن الثقيلة والطعم والرائحة السيئة.

تعمل عل� توفير األشعة تحت 
الحمراء البعيدة وإضافة معادن 

وفيرة إل� مياه الشرب، مما 
ا ويعزز من  ا رائع� ي��سبها مذاقً

عملية األيض بالجسم.

يزيل ٩٩٫٩٩٩٩٪ من ال�وليفورم 
واإلكوالي؛ فضال� عن التخلص 

من الب�تريا وتقليل الشوائب 
المي�روس�وبية. يزيل ٩٩٫٩٩٪ 

من الفيروسات.

كرات األشعة تحت 
الحمراء البعيدة 

(FIR)

تدهور المنتج

ما ه� مزايا هذه التقنية الحديثة؟

النقاط البيضاء = اإلضافات المضادة للمي�روباتفلتر غير محم� Microban®  فلتر بحماية

ULTRATECH تقنية الترشيح  +٣٥

كانت فالتر HomePure وال تزال تتميز بأنها األفضل ف� فئتها بالنسبة لالستخدام 
المنزل� ألنها تستخدم الترشيح الفائق كطريقة أساسية للترشيح. ولقد أصبح هذا أفضل مع 

HomePure Nova، الذي يستخدم اآلن تقنية الترشيح  +٣٥ UltraTech الحديثة.

تقض� عل� الم�روبات بحجم 
مك شعرة اإلنسان  أصغر من س�

 ٪٣٠٠
(٠٫٢ مي�رون)

تقاوم الضغط المرتفع (حت� 
٤ بار) وتقلل االنسدادات

تمتاز بقدرة فلتر أعل� بنسبة 

٪١٦
(عمر افتراض� يصل إل� 

٥٠٠٠ لتر)

كيف تعمل؟

• من الناحية المي�اني�ية، تزيل الم�روبات بفضل حجم المسام المعين الذي يبلغ ٠٫٢ مي�رون وأعل� – تلك الت� تكون 
مك شعرة اإلنسان بمقدار ٣٠٠٪. بحجم أصغر من س�

� سطح غشاء الترشيح الفائق وتستقطب الحمض النووي سالب الشحنة للم�روبات الموجودة ف�  غط�ّ • شحنات موجبة تُ
نها من إزالة الب�تريا بنسبة ٩٩٫٩٩٩٩٪ والفيروسات بنسبة ٩٩٫٩٩٪، وهو أعل� معدل إزالة لفلتر مياه. م��� المياه، مما ي�

نة ميزات جديدة محس�

تم دمج تقنية  ®Microban المضادة للب�تريا ف� خزان المياه والمهايئ الرئيس� وخرطوم LPDE داخل األنبوب المرن 
لـ HomePure Nova للمساعدة ف� منع نمو الب�تريا والعفن والعفن الفطري.

تزيل 

٪٩٩٫٩٩٩٩
من الب�تريا و

٪٩٩٫٩٩
من الفيروسات

أهم المزايا

ا ورائع المذاق وغني�ا بالمعادن ا وآمنً • يوفر ماء شرب نظيفً
ل ماء الشرب إل� ماء حيوي للحفاظ عل� الصحة العامة للجسم • يحو�

• يتيح لك توفير الطاقة ألنه ال يحتاج ف� تشغيله إل� ال�هرباء
نك من االستمتاع بماء الشرب بطريقة مريحة مع تصميم عالم� سهل االستخدام • ي�م��

مستوى متقدم من اإلبداع: جهاز الفلترة STAGE-9  ذو الـ 9 مراحل


