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WaterClinic by 
A.O. Smith’den

LTS 75 Serisi
Kabinetli Ters Osmoz
Su Arıtma Sistemleri

LTS 75 LX (POMPASIZ)
LTS 75 SX (POMPALI)

LTS 75



Evinizde sağlıklı içme suyu ihtiyacınız için yüksek maliyetler mi ödüyorsunuz?
   Damacana sipariş, taşıma ve kullanım zorlukları sizi yoruyor mu?
     Evde “su bitti” derdinden sıkıldınız mı?
      “Yemeğimi, çayımı, kahvemi yaparken de 
         sağlıklı su kullanmak istiyorum!” mu diyorsunuz?
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WaterClinic by A.O. Smith 
LTS 75 Serisi Kabinetli Ters 

Osmoz Su Arıtma Sistemi

WaterClinic by A.O. Smith LTS 75 Serisi ile hemen 
tanışmalısınız!

LTS 75 SERİSİ
Kabinetli

Ters Osmoz
Su Arıtma Sistemi

WaterClinic by A.O. Smith LTS 75 Serisi
“Doğru Seçim”

      PRATİK, EKONOMİK VE KULLANIMI KOLAY
    İçme suyunuza musluğunuzdan kolayca ulaşabilecek,
  yemeklerinizi içtiğiniz sağlıklı su ile yapabileceksiniz...
 Üstelik, sebze ve meyvelerinizi de musluğunuzdan akan
taze su ile yıkayabileceksiniz!



WATERCLINIC by A.O. SMITH 
LTS SERİSİ İLE İÇME SUYUNUZ 
MULUĞUNUZDAN AKSIN,
SAĞLIĞINIZ KORUNSUN, BÜTÇENİZ 
KAZANSIN ...

*LTS 75 LX ile elektriğe ihtiyaç duymadan musluğunuzdan 
temiz ve sağlıklı suya kolaylıkla ulaşabilirsiniz.  

LTS 75 LX POMPASIZ 
SU ARITMA SİSTEMİ 
Ürün Ölçüsü: 405x280x420 mm
Net Ağırlık: 10 kg

*ÇOK AŞAMALI FİLTRASYON TEKNOLOJİSİ sayesinde
musluk suyunuzu temizler.
Suyunuzu güvenle içebilir ve kullanabilirsiniz.

*Günlük 280 litrelik SU ARITMA KAPASİTESİ ile
tüm ailenizin su ihtiyacını karşılar.
Kabinet içi su tankı sayesinde sular kesilse bile sizi susuz bırakmaz.

*KOMPAKT ve ŞIK TASARIMI ile
tozu ve kiri dışarıda tutar, kullanım ve taşıma kolaylığı sunar.
İster tezgâh üstü, ister tezgâh altı kullanımı ile
mutfağınızda az yer kaplar, yerden tasarruf sağlar. 



*Küçük ev aletlerinizi KİRECİN YIPRATICI ETKİSİNE KARŞI KORUR, 
  ev ekonominize katkıda bulunur.

*Düşük elektrik tüketimi sayesinde cebinizin dostudur. 

LTS 75 SX POMPALI 
SU ARITMA SİSTEMİ 

Ürün Ölçüsü: 405x280x420 mm
Net Ağırlık: 11 kg
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AKLINIZA TAKILMASIN!

*SU ARITMA CİHAZLARI SUDAKİ MİNERALLERİ DE ARITIR MI?
WaterClinic by A.O. Smith LTS 75 LX ve LTS 75 SX Su Arıtma Cihazları, 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 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
herhangi bir tadilat ve onarım gerektirmez.
*CİHAZ MONTAJI NASIL YAPILIR?
Cihazınızın montajı A.O. Smith yetkili servisi tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.
*TAVSİYE EDİLEN FİLTRE DEĞİŞİM SÜRELERİ NEDİR VE BAKIMI NASIL YAPILIYOR?
Tavsiye edilen filtre değişim süresi normal su akış koşulları ve 4 kişilik bir ailenin su tüketim
ihtiyaçları baz alınarak belirtilmiştir. 
1. Aşama kullanımı: 6 ay
2. Aşama kullanımı: 6 ay
3. Aşama kullanımı: 6 ay
4. Aşama kullanımı: 12-24 ay
5. aşama kullanımı: 12 ay
*ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE SU ARITMA CİHAZI DEVRE DIŞI KALIR MI?
WaterClinic by A.O. Smith Su Arıtma Cihazları elektrik kesintilerinde su arıtımı dursa bile sistem
içerisindeki geniş tank kapasitesi sayesinde su vermeye devam ederek sizi
susuz bırakmaz.
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           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. 

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



WaterClinic by A.O. Smith LTS Serisi Su Arıtma Sistemleri ile
musluğunuzdan temiz, kaliteli, sağlıklı ve lezzetli içme suyuna ulaşmanız için sizi 

www.aosmithevimde.com alışveriş sitemize veya en yakın  
A. O. Smith Bayisi’ne bekliyoruz!


