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RFX B1ARPKY/B1ARPHSY 
  

Műanyag, karc, ütés és rozsda  álló ház 
 
WaterGuard™VI  0,3 micronos 
levegőszűrővel ellátott biztonsági szelep, 
mely nem engedi az esetlegesen lyukas 
ballon tartalmának kifolyását.   
Melegvizes tartály biztonsági kapcsolóval, 
mely nem engedi felforrni a vizet 
Cserélhető hűtő tartály a könnyebb     
tisztításért  
“Inside-Out” hűtő rendszer 
Nagy pohártartó rács a kifolyó víz ellen. 
Biztonsági forró vizes csap. 
Műanyag takaró burkolat a csapok felett, 
mely a higiénikus vízvételt biztosítja.( A 
pohár nem érhet a csap szájához.) 
Könnyen szállítható a gépen lévő 
fogantyúk által. 
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 QUARRTZ 
 

 

 Rozsdamentes acél oldalpanelek,elől 

rozsdamentes acél és műanyag betét. 

Water Guard™VI  0,3 micronos 

levegőszűrővel ellátott biztonsági 

szelep, mely nem engedi az 

esetlegesen lyukas ballon tartalmának 

kifolyását.   

Meleg vizes tartály biztonsági kapcsolóval, 

mely nem engedi felforrni a vizet 

Cserélhető hűtő tartály a könnyebb 

tisztításért  

“Inside-Out” hűtő rendszer 

Nagy pohártartó rács a kifolyó víz ellen. 

Biztonsági forró vizes csap. 

Műanyag takaró burkolat a csapok felett, 

mely a higiénikus vízvételt biztosítja. 

( A pohár nem érhet a csap szájához.) 
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• Hermetikusan zár 

• Cserélhető 0,3 mikronos szűrő,mely 

megakadályozza a por és a baktériumok 

behatolását a vízhűtőbe.  

• Ütésálló 

• Oasis szabadalom 

 

OASIS WATER VI GUARD™ 

ENTRY LEVEL AND MIDDLE CLASS COOLER 



• Könnyű tisztítás és fertőtlenítés 

• Tartós, kemény anyagból készült  

• Egyben kivehető: Nincsenek csövek és 

tömítések 

• NSF/FDA által bevizsgált anyag 
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 Cserélhető Hideg vizes tartály RR™ 



 

•  Nincs kicsapódás         

•  Nincs fagyás 

•  A hűtőtartály egy mozdulattal           

kicserélhető a rendszer megbontása nélkül. 

•  Szabadalommal védett 
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«Inside-out» Cooling  

Features of RR™ coolers 



• Pénztárca kímélő  

• Két darabra szedhető a könnyű 

karbantartásért 

• Rozsdamentes, tartós acéltartály 

• Önkioldó, mely a túlmelegedés ellen véd 

• Könnyen eltávolítható 

• Hosszú élettartam 

• Állítható hőfokszabályozó 
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Két darabos forró víz tarály (HT3) 

Features of RR™ coolers 



 Az összes vízzel érintkező alkatrészt 

tartalmazza  

 Könnyű és biztonságos tisztítás  

 Mosogatógépben mosható 

 Környezetbarát 

 Újrahasznosítható 

 Könnyen cserélhető, a gépeket a 

helyszínen lehet tisztítani 
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Tisztító készlet 



 Modular-design 

 Könnyen szétszedhető 

 Hosszú élettartam 

 Minimális alkatrész igény 

 Biztonságos  Samsung kompresszor 

 Átlagos élettartalom 10 év 

 12 hó garancia 
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OASIS Coolers- Könnyen 
szervízelhető 



•  Hideg víz kapacitás ( 8°C) ra 

•   24°C  víz (5 Lt)/ 15 perc 

•   32°C víz (2,2 Lt)/15 perc 

• Compressor/hideg járat kontroll:   8,760 p.a. 

       A technológia lehetővé teszi a kompresszor hosszabb élettartamát. 

• Forró víz 94°C max ig állítható 7,9 L/Óra   

• Áram fogyasztás Cook & Cold – 80 Watt 

       Áram fogyasztás Hot & Cold – 600 Watt 

• Energy Star , energia takarékos 
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Performance 

Features of RR™ coolers 


