
 ◼ Verminderd kalkafzet in het boilersysteem

 ◼ Elimineert geur- en smaakstoffen uit water

 ◼ Reduceert service- en onderhoudskosten

 ◼ Lage investeringskosten

 ◼ Compacte afmetingen

WATERFILTERS

BRITA PURITY C500 

THE BEST
DRINK
ANYWHEREC O F F E E



GEFILTERD WATER VOOR DE BESTE SMAAKSENSATIE

De eisen voor een lekker bakje koffie zijn hoog: een optimaal aroma,  
een uitstekende smaak, een mooie crèmelaag, een gelijkmatige 
verdeling van smaaktoevoegingen zoals melk en cacao, maken het 
kopje koffie tot een intense belevenis voor alle zintuigen. De PURITY 
waterfilters waarborgen niet alleen de waterkwaliteit maar vermijden 
ook risico’s aan het apparaat waardoor u servicekosten, tijd en geld 
bespaart. De PURITY waterfilters garanderen u en pure smaakgarantie 
van zowel koffiespecialiteiten, thee, soepen en koude dranken.
De PURITY C Quell ST technologie met vier verschillende filtermaten 
staat voor een betrouwbare redu-cering van kalkvormende en geur- en 

smaakverstorende stoffen. Want zelfs het beste drinkwater kan 
– dankzij regionale verschillen in de bestanddelen van het water – 
een hoog percentage carbonaathard-heid bevatten. De gevolgen 
hiervan zijn: kalkafzetting in machineonderdelen, hogere service- en 
onderhoudskosten, tijdrovend door meer reiniging en als gevolg dat de 
aroma en de smaak van de producten hieronder lijden en dat heeft dan 
invloed op de tevredenheid van de gasten. Met de speciaal ontwikkel-
den PURITY filterpatronen weet u zeker dat u alles doet om de beste 
kwaliteit en het maximale succesni-veau te bereiken om uw gasten te 
voorzien van een koffiespecialiteit. 

BRITA ZORGT VOOR KWALITEITSWATER

• Uitgebalanceerd gehalte aan mineralen.
•  Filteren van metaalionen, vertroebelingen,  

organische verontreiniging en andere geur- en  
smaakverstorende stoffen.

• Toereikende totale hardheid (carbonaten en sulfaten).
• Volle aroma en heerlijke crèmelaag.
• Smaaktoevoegingen zoals melk 
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UpTo Coffee
John F. Kennedylaan 9c
Postbus 177
5550 AD Valkenswaard - Nederland

Tel: +31 (0)40 - 255 50 90
Fax: +31 (0)40 - 255 51 80
E-mail: info@uptocoffee.com
Internet: www.uptocoffee.com

TECHNISCHE INFORMATIE

De cremelaag bovenop:
Vers gefilterd water creert de 
perfecte schuimlaag - qua kleur 
en consistentie. Voor de ultieme 
Italiaanse espresso ervaring

Genot van koffiekenners:
Creert de ideale mineraal-
samenstelling waarin uw 
koffiebonen hun volle aroma 
kunnen ontwikkelen

AFMETINGEN EN TECHNISCHE DETAILS

•  B x D x H incl. filterkop 144  x 144 x 557  mm
• Watertemperatuur 4 °C - 30 °C
• Gewicht (droog/nat kg) 4,6/6,9
• Bedrijfsdruk 8,6 bar
• Nominale doorstroming 120 l/h
• Drukverlies bij  
 nominale doorstroming 0,5 bar
• Aansluitingen  
 (toevoer/uitlaat) G 3/8” of John Guest 8 mm
• Gebruikssituatie Horizontaal, verticaal  
   en ondersteboven

Filterkop PURITY C 0 - 70 % met variabele bypass
• Capaciteit bij 10 °KH 6.800 liter

Filterkop PURITY C 30 % met vaste bypass
• Capaciteit bij 10 °KH 5.889 liter

Filterkop PURITY C 0% met vaste inkeping
• Capaciteit bij 10 °KH 4.250 liter

BRITA WATERFILTER
PURITY C500 

SPECIFIEKE KENMERKEN

• Lage investering.
• Geen smaak- en geurverstorende stoffen.
•  Werking in verticale, horizontale en ondersteboven  

gekeerde positie.
•  Veiligheid gecertificeerd door onafhankelijke instituten.
•  De afzetting van kalk in de machines wordt  

sterk verminderd.
• Minder servicekosten.
• Optimale dosering van ingrediënten.
• Alle grondstoffen worden optimaal gebruikt.
• Minder energieverbruik.
•  Het water voor koffie en thee is continu van de  

hoogste kwaliteit.
• Uw koffie automaat blijft feilloos functioneren.


