146 yılı Aşkın Deneyimiyle Dünyanın En Güvenilir
Su Teknolojileri Üreticisi

A.O. Smith’den

Akıllı ve Benzersiz Bir Ürün

Lily Su Arıtma Sistemi

A.O. Smith Lily Su Arıtma Sistemi size ve sevdiklerinize
berrak, kokusuz ve taze içme suyunu
en yakın kaynaktan yani musluğunuzdan
elde etme imkanı verir.

Sadece içme suyunu damacanadan kullanıp
yemekleri, çayı ve kahveyi musluk suyuyla yapıyorsanız
A.O. Smith Lily Su Arıtma Sistemi ile
hemen tanışmalısınız.

Kana kana içeceğiniz ve
sevdiklerinize içireceğiniz,
tavşankanı çayınızı veya
40 yıllık hatırlı kahvenizi yapacağınız,
meyve ve sebzelerinizi yıkayacağınız,
yemeklerinizde kullanacağınız su
A.O. Smith Lily’den…

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 Lily
Su Arıtma Sistemi

“DOĞRU SEÇİM”

AKILLI
ELEKTRONİK
MUSLUĞU ile
filtre değişim
zamanını haber vererek
güvenli kullanım sunar.

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

ÇOK AŞAMALI FİLTRASYON
TEKNOLOJİSİ ile musluk suyunuzu
temizler, tüm kirleticilerden arındırır.
Musluk suyunuzdaki ağır metal,
bakteri ve diğer zararlı maddeleri
%99 oranında yok eder.
Küçük ev aletlerini kirecin yıpratıcı
etkisine karşı korur.

Ürün Ölçüsü: 460x488x161 mm
Tank Ölçüsü: 335x280 mm

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

MODERN, ŞIK VE İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ
12 litre kapasiteli tankı, şık tasarımı, düşük elektrik tüketimi (38W) ve
kolay kurulumuyla modüler ve çevreye duyarlı bir sistemdir.

PERFORMANS TAKİP EKRANI (PFM)

Shield Uv

Musluk Suyu

SHIELD UV TEKNOLOJİSİ ile
ultraviyole ışınlarını kullanarak suyun
içindeki bakterileri yok eder.
DÜŞÜK MALİYETLİ VE ZAHMETSİZ:
Damacana ve şişe sulara göre düşük
maliyetle ve zahmetsizce
musluğunuzdan akar.

AKLINIZA TAKILMASIN!
SU ARITMA SİSTEMİ SUDAKİ MİNERALLERİ DE ARITIR MI?
A.O. Smith Lily, ters osmoz sistemlerinde olduğu gibi suyun içinde bulunan minerallerin bir
kısmını tutmaktadır. Eğer vücudumuzun ihtiyacı olan tüm mineralleri sudan karşılamak
istersek günlük ihtiyacımızın çok üzerinde 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 20-35 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 Lily akıllı ekranı ve musluğu 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
3 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.

A.O. Smith Lily 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 Lily 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
http://www.aosmithevimde.com

