146 yılı Aşkın Deneyimiyle
Dünyanın En Güvenilir
Su Teknolojileri Üreticisi

A.O. Smith’den

Akıllı ve Benzersiz Bir Ürün

Daisy Su Arıtma Sistemi

İçme suyunda, yemeklerde ve çay-kahvede
mükemmel lezzet arıyorsanız... Ne içtiğinize ve
sağlığınıza önem veriyorsanız; suyunuz
A.O. Smith Daisy’den…
A.O. Smith Daisy Su Arıtma Sistemi ile
lezzetli, berrak, kokusuz ve taze içme suyu
size en yakın kaynaktan yani musluğunuzdan akar.

A.O. Smith Daisy Su Arıtma Sistemi
“Lezzetli, sağlıklı musluk suyu Türkiye’de.”
Damacanadan suyunuzu içiyor,
musluk suyuyla da yemeklerinizi,
çayınızı ve kahvenizi yapıyorsanız;
A.O. Smith Daisy Su Arıtma Sistemi ile
artık tanışmalısınız!

Dünyanın En Prestijli
Su Teknolojileri Üreticisi
A.O. Smith Ürünüdür.
Patentli Side Stream
Membran Teknolojisi ile
rakiplerine göre daha
yüksek verim ve uzun
kullanım ömrü sunar.

A.O. Smith Daisy

Su Arıtma Sistemi

“DOĞRU SEÇİM”

280 litre (75 GPD) günlük
su arıtma kapasitesi ile
TÜM AİLENİZİN SU İHTİYACINI KARŞILAR.
2.5 G (9 Litre) su tankı kapasitesi
sayesinde sular kesilse bile
SİZİ SUSUZ BIRAKMAZ.
ÇOK AŞAMALI
FİLTRASYON TEKNOLOJİSİ ile
musluk suyunuzu temizler.

Musluk suyunuzdaki ağır metal,
bakteri ve diğer zararlı maddeleri
%99 oranında yok eder.
Küçük ev aletlerini kirecin yıpratıcı
etkisine karşı korur.

AMERİKAN PATENTLİ SIDE STREAM
MEMBRAN TEKNOLOJİSİ: Rakiplerine
göre daha uzun ömürlüdür,
%56 daha yüksek verimle su verir.
Günlük 280 litre su arıtma
kapasitesine sahiptir.

Ürün Ölçüsü: 270x410x420 mm

PERFORMANS TAKİP EKRANI (PFM)
sayesinde cihazın çalışma durumunu,
filtre değişim zamanını bildirir; her zaman
taze ve temiz su içmenizi sağlar.
KOMPAKT VE ŞIK TASARIMI sayesinde
tozu ve kiri dışarıda tutar, suyunuzu
gönül rahatlığı ile içebilir, yemek ve
içeceklerinizde kullanabilirsiniz.
Temizliği ve taşıması kolaydır,
mutfağınızda az yer kaplar.

DÜŞÜK MALİYETLİ VE ZAHMETSİZ:
Damacana ve şişe sulara göre düşük
maliyetlidir ve kullanım olarak
zahmetsizdir. Düşük elektrik tüketimi
sayesinde cebinizin dostudur.

AKLINIZA TAKILMASIN!
SU ARITMA SİSTEMİ SUDAKİ MİNERALLERİ DE ARITIR MI?
A.O. Smith Daisy, ters osmoz sistemlerinde olduğu gibi suyun içinde bulunan minerallerin bir
kısmını tutmaktadır. Eğer vücudumuzun ihtiyacı olan tüm mineralleri sudan karşılamak
istersek günde litrelerce su içmemiz gerekir. Bu nedenle yaygın bilinenin aksine vücudumuz
gerekli mineralleri besinlerden almaktadır.
ARITILMIŞ SU SAĞLIKLI MI?
İyi dizayn edilmiş bir ters osmoz su arıtma cihazı, içme suyunda bulunabilecek
tüm zararlı bakterileri, ağır metalleri ve diğer zararlı maddeleri etkin bir şekilde uzaklaştırır.
ARITMA SİSTEMİNİN MONTAJI, TADİLAT VE ONARIM GEREKTİRİR Mİ?
Evinize taktıracağınız arıtma sisteminin musluk bağlantısı için evinizin müsaitlik
durumuna göre evye veya tezgahınızda 12 mm’lik küçük bir delik açılarak montajı
yapılmaktadır. Tezgahınızın delinmesini tercih etmediğiniz takdirde sıcak, soğuk ve
arıtılmış su alabileceğiniz 3’lü musluklar da opsiyonel olarak mevcuttur. Kurulum sonrasında
herhangi bir onarım gerektirmez.
CİHAZ MONTAJI NASIL YAPILIR?
Cihazınızın montajı A.O. Smith yetkili servisi tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.
FİLTRE DEĞİŞİM SÜRELERİ NEDİR VE BAKIMI NASIL YAPILIR?
Su kullanımınıza bağlı olarak A.O. Smith Daisy akıllı ekranı üzerinden size değişim zamanını
haber verir. Böylece sürekli taze ve temiz su içme imkanı sağlar. Filtre bakımları kolay kartuş
değişim sistemi sayesinde, kolayca yapılmaktadır.

12 AY TAKSİT
ÜCRETSİZ TESLİMAT
VE MONTAJ
2 YIL GARANTİ
HIZLI TESLİMAT

KURULUMU KOLAY, KULLANIMI PRATİKTİR.
Teknik servis departmanımız
sistem ve cihaz kurulum, bakım, montaj işlemlerinde ve ayrıca
yaşanabilecek her türlü teknik problemde size destek olmaktan memnuniyet duyar.

İkinci bir musluk veya buzdolabı ünitesi ile aynı zamanda
ALTERNATİF KULLANIM İMKANI verir.

A.O. Smith Daisy Su Arıtma Sistemi ile
musluğunuzdan temiz, taze, kaliteli, sağlıklı ve lezzetli içme suyuna
ulaşmanız için sizi en yakın A.O. Smith Bayisi’ne bekliyoruz!
aosmithevimde.com adresimizden, yıllık temiz su harcamanızı hesaplayın,
A.O. Smith’in kârlı ve hesaplı dünyasıyla tanışın!
Sağlıklı olduğundan emin olduğunuz, daha lezzetli su için:
A.O. Smith Daisy Su Arıtma Sistemi
Musluktan sofranıza afiyetle… Güvenle.

Yetkili Bayi

0850 222 02 67
Müşteri Memnuniyet Hattı
A.O. Smith Su Teknolojileri A.Ş.
İkitelli OSB Mh. Marmara D Blok Sk. No: 2-3 34303 İkitelli - İstanbul / Türkiye
www.aosmithevimde.com

