
HomePure Eaze Water Filtration System
HomePure Eaze 5-Stage Filter Cartridge

استمتع مباء مذاقه لذيذ، آمن ونظيف مع 
HomePure Eaze

أهمية املاء 
يشكل املاء %80-70 من جسم اإلنسان. وبالتالي، فليس فقط مقدار املاء هو الذي ميثل 
أهمية ولكن نوعية املاء هي التي حتدد كذلك ما إذا كانت ستعمل على شفائك أم إيذائك. 

فاملاء الصحي هو الذي يخلو من امللوثات الكيميائية والبيولوجية على أن يكون غنيًا باملعادن 
الطبيعية التي تدعم الصحة اجليدة للفرد. يتميز HomePure Eaze بخفة الوزن، كما 

أنه يوفر ماء شرب ذا طعم رائع يتميز بالنقاء واألمان من خالل نظام ترشيح مكون من 5 مراحل 
يعمل على الترشيح الفائق.

املواءمة مع احلياة العصرية 
كم مرة وصلت للمنزل وكان أول شيء تريده هو كوب ماء عذب نقي؟ HomePure Eaze هو الرد العصري الذي يالئمك. فقد مت تصميمه 

ا على الطاولة، وليكون محط أنظار الزائرين واحلاسدين في بيتك من خالل توفير ماء عذب وسريع بشكل مباشر  بحيث يبدو شكله رائعً
من HomePure Eaze املصمم على الطراز األوروبي.

ملاذا تختار HomePure Eaze؟

1. تصميم أنيق يالئم منضدة الطعام

4. ال حاجة إلى تيار كهربائي3. سهولة استبدال نظام الترشيح، ال حاجة إلى تيار كهربائي

5. خرطوم قابل لالنفصال

2. سهولة التشغيل بضغطة زر
بفضل تصميمه البسيط على الطراز األوروبي، 

احتفظ به على الطاولة للحصول على املاء 
عندما تريده.

ميكن احلصول على أكواب ال حصر لها 
من املاء اآلمن والنقي املتميز بطعم رائع 

بضغطة زر! 

ال تأثير على فاتورة الكهرباء.

امأل حاويات كبيرة بسهولة باستخدام 
اخلرطوم املرفق.

يقوم مؤشر LED الذي يعمل بالبطارية 
بتذكيرك باستبدال املرشح بعد سنة 

واحدة.

Smaller than 
handspan, 



ضمان األمان
 ISO9001 مصنَّع في مصنع يحمل شهادة اعتماد إدارة اجلودة HomePure Eaze ،لترشيح املياه السباعي املراحل HomePure مثل نظام

ة عضو في مجلس االعتماد الكوري. ما  وشهادة نظم اإلدارة البيئية ISO14001 . كذلك، فإن QNET عضو في جمعية جودة املياه والشركة املنتِجَ
زلنا في انتظار احلصول على شهادة اعتماد منظمة الصحة والسالمة العامة ) NSF ( حتى وقت طباعة هذا الكتيب.

االستعمال 
ح مصمم لالستخدام مع ماء الصنبور. املرشِّ

(ً استخدم املرشح األولي HomePure مع ماء الصنبور الرديء (يُباع منفصال
استبدل املرشح مبرشح HomePure Eaze فقط.

نظام ترشيح املاء املكون من 5 مراحل
ميزج HomePure Eaze بني الهندسة األملانية ذات املستوى العاملي وتقنيات التصنيع 

الكوري، ويشتمل على 5 مراحل من الترشيح لضمان تقدمي أفضل مذاق ملاء الشرب النظيف 
اآلمن حلياة مفعمة باحليوية والنشاط في املدينة.

فلتر الرواسب
يعمل على إزالة األجسام الصلبة مثل الغبار والطمي والرمل والرواسب األكبر من 5 ميكرون.

كتلة الكربون النشط
تتسم بالفعالية في امتصاص العكارة واملعادن الثقيلة واملواد الكيماوية مثل الكلور 

واملركبات العضوية املتطايرة وثالثي هالوميثانات وتقليل الروائح في املاء وحتسني طعمه.

حبيبات الكربون النشط اخمللوط بالفضة
تعمل على حتسني النكهة بإزالة امللوثات املتبقية، حيث تعمل أيونات الفضة النشطة على 

تثبيط منو البكتيريا.

راتينج التبادل األيوني
يقلل من املواد املسببة لعسر املاء.

غشاء الترشيح الفائق
مير املاء من خالل ألياف مجوفة دقيقة يتراوح اتساعها بني 0.01 و0.1 ميكرون. ومتر املعادن 

الطبيعية املفيدة من خاللها، في حني تتم إزالة البكتريا والشوائب بالغة الدقة التي يزيد 
حجمها عن 0.2 ميكرون. يتضمن هذا حجز %100 من القولونيات واإلشريكية الضارة.

املقارنة بني أنظمة ترشيح املاء
تتميز فالتر HomePure بأنها األفضل في فئتها بالنسبة لالستخدام املنزلي ألنها تستخدم الترشيح الفائق كطريقة 

أساسية للترشيح.

إمكانية إعادة التلويث

إزالة املعادن

احلاجة إلى مضخة

احلاجة إلى الكهرباء

الصيانة املعقدة
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تخفيض نسبة البكتريا

 (RO) التناضح العكسي

• أعلى مستوى من التخفيض  
• إمكانية انحالل الغشاء

(UV) األشعة فوق البنفسجية

• مستوى متوسط من التخفيض
• ميكن أن تختفي البكتريا خلف الرواسب 

نعم (املاء احمليط مبصباح األشعة الفوق بنفسجية)

ال

ال

نعم

نعم

أو قد تشل حركتها فقط

أعلى مستوى 
من التخفيض

(UF) الترشيح الفائق


