
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.

INDIKATOR LED YANG DITINGKATKAN

HomePure Nova kini dilengkapi 'mode masa pemakaian', LED, dan alarm suara 
yang dapat mendeteksi usia dan volume air masa pemakaian kartrid filter, dan 
memungkinkannya diidentifikasi oleh lampu LED yang berbeda.

AIR HOMEPURE ADALAH PI-WATER

HomePure Nova menghasilkan Pi-Water berdasarkan pada penelitian Dr Akihiro Yamashita tahun 1964. 
Air diolah dengan garam Ferri Ferro (Fe2Fe3) dalam jumlah mikroskopis agar menyerupai air dalam 
tubuh makhluk hidup dan mengubahnya menjadi Pi-Water, air kehidupan.

Karena Pi-water sangat serupa dengan 'air tubuh makhluk hidup', itu membuat tubuh dapat 
menyerap oksigen dan mineral dalam molekul air dengan lebih baik.

Pi-Water memainkan peran utama dalam mengatur fungsi penting pada tubuh yang hidup seperti:
• memicu tanaman untuk berbunga;
• merangsang respons kekebalan tubuh; dan,
• menghancurkan radikal bebas.

DIVALIDASI DAN DIREKOMENDASIKAN OLEH PARA PROFESIONAL PIHAK KETIGA

NSF International
Disertifikasi untuk:
NSF/ANSI 42 - Mengurangi klorin, rasa, dan bau
NSF/ANSI 53 - Mengurangi kontaminan yang berdampak pada kesehatan seperti partikulat, timbal, 
            bahan kimia organik yang mudah menguap, serta asbes
NSF/ANSI 401 - Mengurangi kontaminan baru seperti obat-obatan menurut resep/dijual bebas, zat 
            tahan api, detergen, pestisida, dan herbisida jenis baru
NSF/ANSI P231 - Menghilangkan kontaminan mikrobiologis seperti bakteri, virus, dan protozoa*

*NSF/ANSI P231 sedang dalam pengujian sertifikasi pada saat pencetakan kartu informasi produk ini.

Korea Conformity Laboratories
Disertifikasi untuk Kemampuan Pemurnian Umum dan Kapasitas Pemurnian Air. Diuji untuk Penguran-
gan Timbal.

NIKMATILAH AIR YANG BERSIH, 
SEHAT, DAN BERCITA RASA LEZAT 

HARI INI DENGAN   

HOMEPURE NOVA,
LANGKAH ANDA SELANJUTNYA 

UNTUK MENUJU KEHIDUPAN 
SEUTUHNYA!
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Telepon

Email

PERWAKILAN INDEPENDEN QNET

Exclusively available from

AIR BERSIH,
KEHIDUPAN MURNI!



DEGRADASI PRODUK

APA MANFAAT TEKNOLOGI BARU INI?

FILTER SEDIMEN

35+ MEMBRAN SERAT 
ULTRATECH

PASIR KORAL DARI 
JEPANG

BATU PERAK ANTIBAKTERI

BOLA-BOLA KERAMIK 
PI-WATER DARI JEPANG

Meminimalkan oksidasi dan 
disintegrasi

SERBUK KARBON 
ANTIBAKTERI

BOLA-BOLA ION NEGATIF

Filter Tidak TerlindungBintik-bintik putih = 
aditif antimikroba

Filter dengan 
perlindungan Microban®

35+ ULTRATECH FILTER TECHNOLOGY

INI ADALAH SISTEM FILTRASI HOMEPURE YANG ANDA 
SUKAI, DENGAN KUALITAS, DESAIN, DAN TEKNOLOGI 
KELAS DUNIA – YANG DITINGKATKAN MENJADI LEBIH 
BAIK DENGAN SEMBILAN TAHAP FILTRASI DAN 35+ 
ULTRATECH FILTER TECHNOLOGY!

FILTER BLOK KARBON 
AKTIF BERKINERJA 
TINGGI

Mengurangi klorin, kekeruhan, VOC 
(senyawa organik atsiri), TTHM, dan 
bahan kimia lain yang berdampak 
buruk terhadap kesehatan; 
mengurangi logam berat, rasa tidak 
enak, dan bau tidak sedap.

Dengan bersumber dari 
laut alami 100% dan 
produksi yang ramah 
lingkungan, pasir koral ini 

merupakan sumber pasokan kalsium 
alami, dan sedikit meningkatkan pH air 
minum.

Memberikan sinar FI dan 
mineral yang berlimpah 
dalam air minum, membuat 
cita rasa menjadi lezat dan 
meningkatkan metabolisme 
tubuh.

Menghilangkan 99,9999% 
coliform dan E.Coli; 
menghilangkan bakteri 
dan mengurangi 
ketidakmurnian 

mikroskopis Menghilangkan 99,99% 
virus.

Melepaskan ion negatif 
tinggi dalam air minum 
agar menjadi segar dan 
juga memberikan cita 
rasa yang lebih lezat.

Meningkatkan penyerapan rasa 
tidak enak, klorin, bau, dan bahan 
kimia anorganik lainnya. Ion perak 
ditambahkan untuk mencegah 
pertumbuhan bakteri di dalam 
media kartrid dan untuk 
menjaganya agar selalu segar.

Mencegah pertumbuhan bakteri di 
dalam sistem filter dan kontaminasi 
ulang dari luar.

Filter HomePure sejak dulu merupakan yang terunggul di kelasnya bagi 
penggunaan rumah tangga, karena menggunakan ultrafiltrasi (UF) sebagai 
metode filtrasi utama. Hal ini semakin ditingkatkan pada HomePure Nova, 
yang sekarang menggunakan 35+ UltraTech Filter Technology.

Menghancurkan 
mikroorganisme yang 

berukuran 

 300%
lebih kecil daripada 

lebar rambut manusia 
(0,2 mikron)

Tahan terhadap 
tekanan yang lebih 

tinggi (hingga 4 bar) 
dan jarang mampet

Memiliki kapasitas filter 

16%
% lebih tinggi (masa 
pemakaian hingga 

5.000 liter)

BAGAIMANA CARA KERJANYA

•  Secara mekanis menghilangkan mikroorganisme dengan ukuran pori nominal 0,2 mikron dan lebih 
besar – itu berarti hingga 300% lebih kecil daripada lebar rambut manusia.

• Muatan positif yang melapisi permukaan membran UF menarik DNA bermuatan negatif mikroorgan-
isme dalam air, membuatnya mampu menghilangkan 99,9999% bakteri dan 99,99% virus, tingkat 
pembersihan tertinggi untuk filter air.

FITUR BARU YANG DITINGKATKAN

Teknologi antibakteri Microban® tertanam di tangki air, adaptor kepala, dan selang LPDE di dalam 
pipa fleksibel HomePure Nova untuk membantu mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan 
kapang.

Menghilangkan karat dan sedimen yang 
berukuran lebih besar dari 5 mikron.

BOLA-BOLA SINAR 
INFRAMERAH 
GELOMBANG PANJANG 
(FIR)

Menghilangkan

99.9999%
bakteri dan 

99.99%
virus

MANFAAT UTAMA

• Menyediakan air minum yang bersih, aman, dan bercita rasa lezat yang diperkaya dengan mineral
• Mengubah air minum menjadi Pi-Water demi kesehatan holistik Anda
• Membantu Anda menghemat energi karena tidak membutuhkan listrik untuk pengoperasiannya
• Membuat Anda dapat menikmati air minum dengan mudah dengan desainnya yang mudah 
   digunakan dan berkelas dunia

INOVASI TINGKAT LEBIH TINGGI: SISTEM FILTRASI 9 TAHAP


