
Yüksek Kapasite Direkt 
Akışlı Temiz İçme Suyu 
Sistemi

A.O. Smith 
600DF

A. O. Smith 600DF, daha fazla miktarda kesintisiz ve hızlı suya ihtiyaç duyan 
aileler için mükemmel bir çözüm. İhtiyaç duyduğunuz su dakikada 1.5 litre gibi 
yüksek bir hızla her zaman temiz ve taze olarak kullanıma hazırdır. Tanka ihtiyaç 
duymayan direk akış teknolojisi ile en küçük alanlara bile kolayca sığar.

A. O. Smith 600DF, direkt akış teknolojisi ve, tanksız ince tasarımı ile mutfağınızda 
az yer kaplar. Yeni nesil patentli membran teknolojisi sayesinde 2/1 atık oranı ile 
tüm ailenizin temiz ve güvenilir su ihtiyacını karşılarken doğayı da korur…

Gelecek nesilleri temiz sudan mahrum bırakmayın...

600DF, A.O. Smith’in yeni nesil patentli membran teknolojisi ile suda bulunan 
ağır metal ve tarım ilacı gibi kimyasalları 2:1 atık oranı ile arındırır; doğanın 
korunmasına katkı sağlarken, gelecekler nesiller için dünyanın sürdürebilirliğine 
katkıda bulunur.

Kesintisiz ve hızlı su alma imkanı…

Dakikada 1.5 litre akış hızı ile kesintisiz ve hızlı su alma imkanı ile koca bir 
sürahiyi bile 1 dakikadan az sürede doldurabilirsiniz

Mutfağınızda çok az yer kaplar...

Direk akış teknolojisi ile tanksız ince tasarımı mutfağınızda az yer kaplar. Şık 
tasarımıyla mutfağınızın modern görüntüsüyle uyum sağlar.



Sistem Özellikleri 
• Tezgahaltı Kullanım 
• Yüksek verimli Patentli Side Stream 

Membran Teknolojisi
• Direkt Akışlı teknolojiyle kesintisiz su 

alma 
• 2270 L. (600 GPD) Günlük Su Arıtma 

Kapasitesi 
• Dakikada 1.5 litre ile hızlı su alımı
• Çok Aşamalı Filtrasyon Teknolojisi 

• Akıllı Elektronik Musluk
• LED Uyarı Işıkları ile Filtre Ömrü Takibi
• Giriş suyu basıncı: 1 - 3.5 bar 
• Çalışma sıcaklığı: 5 - 38 °C 
• Voltaj Frekans: 230 V AC – 50 Hz 
• Toplam Güç: 65W
• Ürün Ölçüsü: 310x185x430 mm
• Net Ağırlık: 10.5 kg 
• Şebeke Suyu ile kullanıma uygundur.

Elektronik musluk,  
LED lambaları ve sesli uyarı ile 
otomatik filtre ömrü takibi

Aksesuarlar
• Elektronik Osmoz Musluğu
• 5 m uzunluğunda ¼” Beyaz Hortum 
• Bağlantı Elemanları 
• Kullanma Kılavuzu

TERS OSMOZ SU ARITMA SİSTEMİ

Ürün Faydaları 

Şebeke suyunun en hızlı ve kolay şekilde arıtımı: 

Kompozit 
Filtre 1

Bu filtre suyun içerisinde bulunan nispeten 
daha küçük parçacıkları süzerek, suda asılı katı 
maddeleri, koloitleri, bitkisel çürüklü toprak 
(humus) kalıntıları giderir ve sudaki kloru, 
dezenfesiyon için kullanılan maddeleri, kötü tat 
ve kokuyu uzaklaştırır.

Filtre Adı Adet İşlevi

12-18 Ay 

1

1

RO membranı, suda bulunan bakteri, virüs, 
ağır metal, böcek ilacı kalıntıları ile suda 
bulunan diğer zararlı maddeleri etkin bir şekilde 
uzaklaştırır.

Bu filtre suyun tadını ve kokusunu dengeler.

Side Stream RO 
Membran 

Post Karbon 
Filtre 12-18 Ay 

36 Ay

Tahmini Kullanım Süresi

Sudan tasarruf sağlayan yeni nesil side stream teknolojisi ile tanışın!

A.O. Smith Su Teknolojileri A.Ş.
Küçükçekmece İkitelli Osb Mahallesi Marmara D Blok Sokak No:2 
34303 Küçükçekmece - İstanbul - Turkey
Tel: +90 212 444 1 646 - Fax: +90 212 494 47 95
www.aosmith.com.tr 

• Kuruluma ve Kullanıma Hazır
• Kolay Servis ve Kurulum
• Değişimi ve servisi kolay Quick Connect Filtre Kabı Sistemi

Side Stream Membran Teknolojisi:

A. O. Smith in geliştirdiği patentli Side Stream Max 2.0 teknolojisi sayesinde benzersiz 
şekilde 2:1 (%67) su üretim verimliliğine sahiptir. 2 bardak su içtiğiniz de yalnızca  
1 bardak atık su üretir.


