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DISTRIBUÍDO POR

GARRAFAS

GoZero Adventure
ÁGUA POTÁVEL, EM QUALQUER LUGAR, A QUALQUER HORA!
Equipado com um filtro eletro-adsortivo inovador, a garrafa GoZero
Adventure remove até 99,9% * dos patógenos transmitidos pela água
da água, para que você tenha acesso a água potável em qualquer lugar,
a qualquer hora **. Também reduz partículas, produtos químicos e
metais pesados. Basta encher a garrafa, espremer e beber!
A PROVA DE POEIRA.
O frasco vem com uma tampa à prova de poeira, para que o bocal
permaneça limpo.
A PROVA DE VAZAMENTO.
O design à prova de vazamentos garante que a água não derrame
dentro da sua mochila e molhe seus pertences.

ESPECIFICAÇÕES
Capacidade da Garrafa

590 ml/20 oz

Material da Garrafa

LDPE sem BPA

Material da Tampa

LDPE sem BPA

Cor

Verde

Quantidade do filtro

Embalagem de 1

Vida útil do filtro

1 mês

Cartuchos de filtro para substituição

Filtro Fitness
AWP286/AWP287
Filtro Adventure
AWP294/AWP295

Capacidade de filtragem

100L

INFORMAÇÕES DE LOGÍSTICA
EAN

4897099306276

DUN14

14897099306273

Qtd. por Caixa

70

* Com base nos resultados dos testes da agência internacional de testes e
certificação SGS em condições de laboratório.
** Sempre use a fonte de água mais limpa e confiável possível. O desempenho de
filtração e a vida útil declarados são conduzidos em condições de laboratório. A
eficácia pode ser limitada pelas condições ambientais ou higiênicas que podem
causar a recontaminação da água após a filtração.

GARRAFAS

GoZero Adventure
ÁGUA POTÁVEL, EM QUALQUER LUGAR, A QUALQUER HORA!
Equipado com um filtro eletro-adsortivo inovador, a garrafa GoZero
Adventure remove até 99,9% * dos patógenos transmitidos pela água
da água, para que você tenha acesso a água potável em qualquer lugar,
a qualquer hora **. Também reduz partículas, produtos químicos e
metais pesados. Basta encher a garrafa, espremer e beber!
A PROVA DE POEIRA.
O frasco vem com uma tampa à prova de poeira, para que o bocal
permaneça limpo.
A PROVA DE VAZAMENTO.
O design à prova de vazamentos garante que a água não derrame
dentro da sua mochila e molhe seus pertences.

ESPECIFICAÇÕES
Capacidade da Garrafa

590 ml/20 oz

Material da Garrafa

LDPE sem BPA

Material da Tampa

LDPE sem BPA

Cor

Grafite

Quantidade do filtro

Embalagem de 1

Vida útil do filtro

1 mês

Cartuchos de filtro para substituição

Filtro Fitness
AWP286/AWP287
Filtro Adventure
AWP294/AWP295

Capacidade de filtragem

100L

INFORMAÇÕES DE LOGÍSTICA
EAN

4897099306252

DUN14

14897099306259

Qtd. por Caixa

70

* Com base nos resultados dos testes da agência internacional de testes e certificação
SGS em condições de laboratório.
** Sempre use a fonte de água mais limpa e confiável possível. O desempenho de filtração
e a vida útil declarados são conduzidos em condições de laboratório. A eficácia pode ser
limitada pelas condições ambientais ou higiênicas que podem causar a recontaminação
da água após a filtração.

GARRAFAS

GoZero Active
ÁGUA POTÁVEL, EM QUALQUER LUGAR, A QUALQUER HORA!
Equipado com um filtro eletro-adsortivo inovador, a garrafa GoZero
Adventure remove até 99,9% * dos patógenos transmitidos pela água
da água, para que você tenha acesso a água potável em qualquer lugar,
a qualquer hora **. Também reduz partículas, produtos químicos e
metais pesados. Basta encher a garrafa, espremer e beber!
A PROVA DE POEIRA.
O frasco vem com uma tampa à prova de poeira, para que o bocal
permaneça limpo.
A PROVA DE VAZAMENTO.
O design à prova de vazamentos garante que a água não derrame
dentro da sua mochila e molhe seus pertences.

ESPECIFICAÇÕES
Capacidade da Garrafa

590 ml/20 oz

Material da Garrafa

LDPE sem BPA

Material da Tampa

LDPE sem BPA

Cor

Rosa

Quantidade do filtro

Embalagem de 1

Vida útil do filtro

1 mês

Cartuchos de filtro para substituição

Filtro Fitness
AWP286/AWP287
Filtro Adventure
AWP294/AWP295

Capacidade de filtragem

100L

INFORMAÇÕES DE LOGÍSTICA
EAN

4897099306320

DUN14

14897099306327

Qtd. por Caixa

70

* Com base nos resultados dos testes da agência internacional de testes e certificação
SGS em condições de laboratório.
** Sempre use a fonte de água mais limpa e confiável possível. O desempenho de filtração
e a vida útil declarados são conduzidos em condições de laboratório. A eficácia pode ser
limitada pelas condições ambientais ou higiênicas que podem causar a recontaminação
da água após a filtração.

GARRAFAS

GoZero Active
ÁGUA POTÁVEL, EM QUALQUER LUGAR, A QUALQUER HORA!
Equipado com um filtro eletro-adsortivo inovador, a garrafa GoZero
Adventure remove até 99,9% * dos patógenos transmitidos pela água
da água, para que você tenha acesso a água potável em qualquer lugar,
a qualquer hora **. Também reduz partículas, produtos químicos e
metais pesados. Basta encher a garrafa, espremer e beber!
A PROVA DE POEIRA.
O frasco vem com uma tampa à prova de poeira, para que o bocal
permaneça limpo.
A PROVA DE VAZAMENTO.
O design à prova de vazamentos garante que a água não derrame
dentro da sua mochila e molhe seus pertences.

ESPECIFICAÇÕES
Capacidade da Garrafa

590 ml/20 oz

Material da Garrafa

LDPE sem BPA

Material da Tampa

LDPE sem BPA

Cor

Cinza

Quantidade do filtro

Embalagem de 1

Vida útil do filtro

1 mês

Cartuchos de filtro para substituição

Filtro Fitness
AWP286/AWP287
Filtro Adventure
AWP294/AWP295

Capacidade de filtragem

100L

INFORMAÇÕES DE LOGÍSTICA
EAN

4897099306320

DUN14

14897099306327

Qtd. por Caixa

70

* Com base nos resultados dos testes da agência internacional de testes e certificação
SGS em condições de laboratório.
** Sempre use a fonte de água mais limpa e confiável possível. O desempenho de filtração
e a vida útil declarados são conduzidos em condições de laboratório. A eficácia pode ser
limitada pelas condições ambientais ou higiênicas que podem causar a recontaminação
da água após a filtração.

CARTUCHO DO FILTRO

Filtro para Garrafa Active
PUREZA E HIDRATAÇÃO AO AR LIVRE!
O filtro GoZero Active proporciona-lhe água segura removendo até 99,9%* dos agentes patogénicos
transmitidos pela água, incluindo bactérias, vírus e cistos. Também reduz partículas, químicos e metais
pesados, assim como melhora o sabor e a clareza.
Alimentado por um inovador filtro electro-adsorvente,que remove até 99,9%* de agentes patogénicos
transmitidos pela água, para que tenha acesso a água potável em qualquer lugar e a qualquer momento**.
Também reduz partículas, químicos e metais pesados. Basta encher a garrafa, apertar e beber!
ESPECIFICAÇÕES
Cor

Azul

Quantidade do filtro

Embalagem de 1

Vida útil do filtro

1 mês

Capacidade de filtragem

100L

INFORMAÇÕES DE LOGÍSTICA
SKU
Qtd. do filtro
EAN
DUN14
Qtd. por Caixa
SKU
Qtd. do filtro
EAN
DUN14
Qtd. por Caixa

AWP286
01
4897099306177
14897099306174
420
AWP287
03
4897099306191
4897099306207
150

* Com base nos resultados dos testes da agência internacional de testes e certificação SGS em condições de laboratório.
** Sempre use a fonte de água mais limpa e confiável possível. O desempenho de filtração e a vida útil declarados são conduzidos em condições de
laboratório. A eficácia pode ser limitada pelas condições ambientais ou higiênicas que podem causar a recontaminação da água após a filtração.

CARTUCHO DO FILTRO

Filtro para Garrafa Adventure
PUREZA E HIDRATAÇÃO AO AR LIVRE!
O filtro GoZero Adventure proporciona-lhe água segura removendo até 99,9%* dos agentes patogénicos
transmitidos pela água, incluindo bactérias, vírus e cistos. Também reduz partículas, químicos e metais
pesados, assim como melhora o sabor e a clareza.
Alimentado por um inovador filtro electro-adsorvente,que remove até 99,9%* de agentes patogénicos
transmitidos pela água, para que tenha acesso a água potável em qualquer lugar e a qualquer momento**.
Também reduz partículas, químicos e metais pesados. Basta encher a garrafa, apertar e beber!
ESPECIFICAÇÕES
Cor

Verde

Quantidade do filtro

Embalagem de 1

Vida útil do filtro

1 mês

Capacidade de filtragem

100L

INFORMAÇÕES DE LOGÍSTICA
SKU
Qtd. do filtro
EAN
DUN14
Qtd. por Caixa
SKU
Qtd. do filtro
EAN
DUN14
Qtd. por Caixa

AWP294
01
4897099306207
14897099306204
420
AWP295
03
4897099306238
14897099306235
150

* Com base nos resultados dos testes da agência internacional de testes e certificação SGS em condições de laboratório.
** Sempre use a fonte de água mais limpa e confiável possível. O desempenho de filtração e a vida útil declarados são conduzidos em condições de
laboratório. A eficácia pode ser limitada pelas condições ambientais ou higiênicas que podem causar a recontaminação da água após a filtração.

BEBEDOUROS

ADD4923
Com o resfriamento do compressor,
este bebedouro fornece água
perfeitamente gelada abaixo de 10°C.
Natural, fria ou gelada, você pode
escolher a temperatura que preferir.
O indicador de resfriamento sempre
informa quando a água gelada está
pronta para você aproveitar.

ESPECIFICAÇÕES
Voltagem

127V

220V

Frenquência

60Hz

50/60Hz

Refrigeração

100W

90W

1,751L/H

1,525L/H

Tamanho do Produto

313*351*445mm

313*351*445mm

Classe de Proteção

IPXO (Uso interno)

IPXO ( Uso interno)

Método de Refrigeração

Compressor

Compressor

Consumo

9,06kWh/Mês

9,90kWh/Mês

0,062kW/L

0,062kW/L

Capacidade de Refrigeração

Eficiência Energética
INFORMAÇÕES DE LOGÍSTICA

127V

220V

EAN

4897099303039

4897099303046

DUN14

4897099303060

4897099303053

1

1

Qtd. por Caixa

GARRAFAS

GoZero
MANTENHA-SE HIDRATADO COM UMA GARRAFA MAIS LIMPA E
SEM PREOCUPAÇÕES!
Uma garrafa limpa e sem odores, graças à tecnologia LED UV-C que
evita cheiros destruindo o DNA de bactérias causadoras de odores. É
também um dispositivo de purificação de água portátil e perfeito para
ambientes externos e viagens - fornece água potável, eliminando até
99,999% dos patógenos transmitidos pela água. *
A GARRAFA PERMANECE LIMPA E A ÁGUA CONTINUA FRESCA.
A luz LED UV-C é ativada automaticamente a cada 2 horas para manter
sua garrafa limpa e com água fresca.
RECARREGA FACILMENTE COM O CABO USB MAGNÉTICO.
A bateria dura até 1 mês e pode ser facilmente recarregada com o
cabo USB magnético.
PRÓPRIO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA.
Todas as peças podem ser lavadas na máquina de lavar louça
(temperatura máxima de 50°C).**
ESPECIFICAÇÕES
Capacidade da Garrafa

590 ml/20 oz

Material da Garrafa

Aço inoxidável de 18/8

Isolamento Térmico

Mantém frio durante 24 horas
Mantém quente durante 12 horas

Material da Tampa

Sem BPA

Cor

Amarelo Sunshine

Bateria

Bateria de lítio recarregável

INFORMAÇÕES DE LOGÍSTICA
EAN

XXXXXXXXXXX

DUN14

XXXXXXXXXXX

* Com base nos resultados dos testes da agência internacional de testes e certificação
SGS em condições de laboratório.

Qtd. por Caixa

XXXXXXXXXXX

**Exceto o filtro e a tampa.

GARRAFAS

GoZero
MANTENHA-SE HIDRATADO COM UMA GARRAFA MAIS LIMPA E
SEM PREOCUPAÇÕES!
Uma garrafa limpa e sem odores, graças à tecnologia LED UV-C que
evita cheiros destruindo o DNA de bactérias causadoras de odores. É
também um dispositivo de purificação de água portátil e perfeito para
ambientes externos e viagens - fornece água potável, eliminando até
99,999% dos patógenos transmitidos pela água. *
A GARRAFA PERMANECE LIMPA E A ÁGUA CONTINUA FRESCA.
A luz LED UV-C é ativada automaticamente a cada 2 horas para manter
sua garrafa limpa e com água fresca.
RECARREGA FACILMENTE COM O CABO USB MAGNÉTICO.
A bateria dura até 1 mês e pode ser facilmente recarregada com o
cabo USB magnético.
PRÓPRIO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA.
Todas as peças podem ser lavadas na máquina de lavar louça
(temperatura máxima de 50°C).**
ESPECIFICAÇÕES
Capacidade da Garrafa

590 ml/20 oz

Material da Garrafa

Aço inoxidável de 18/8

Isolamento Térmico

Mantém frio durante 24 horas
Mantém quente durante 12 horas

Material da Tampa

Preto Mate

Cor

Amarelo Sunshine

Bateria

Bateria de lítio recarregável

INFORMAÇÕES DE LOGÍSTICA
EAN

XXXXXXXXXXX

DUN14

XXXXXXXXXXX

* Com base nos resultados dos testes da agência internacional de testes e certificação
SGS em condições de laboratório.

Qtd. por Caixa

XXXXXXXXXXX

**Exceto o filtro e a tampa.

