
הכירו את
 PAUZA MINI
המתקן המתקדם 

והמעוצב שלנו
מזמינים מתקן מים איכותי
PAUZA WATER ומתקדם של

ומתחילים ליהנות ממים נקיים,
טעימים ואיכותיים!

לראשונה בישראל. 
ללא התחייבות!

מסך להצגת 
טמפרטורת מזיגה

במגוון צבעים: 
כסוף / לבן / שחור / אדום

הספק של 80 כוסות מים 
קרים או חמים בשעה

מנגנון חיסכון בחשמל 
מובנה לצריכה מופחתת 

בשעות הלילה

100O רתיחה של

הכי קטן בישראל! 
ג - 33 | ר - 28 | ע - 27



PAUZA MINI - יתרונות
 המתקן הכי קטן הקיים בישראל   כולל פונקציית EXTRA HOT להרתחת המים

 קיבולת מיכלים חם/קר גדולה  מנגנון חיסכון בחשמל מובנה לצריכת חשמל 

   מופחתת בשעות הלילה  מגוון צבעים – שחור / כסוף / לבן / אדום

 החלפה של נורות וסנן פשוטה ביותר  מנגנון הגנה לילדים

PAUZA WATER4 תמי

PAUZA MINIPRIMOשם המתקן

פילטר + נורת UVפילטר + נורת UVמאפיינים

מידות )ס״מ(
גובה – 33
רוחב – 28
עומק – 27

גובה – 35
רוחב – 31
עומק – 41

הספקים

מים חמים 80-100 מעלות 
80 כוסות חם בשעה

מים קרים 2-16 מעלות 
80 כוסות בשעה 

מים חמים 92-96 מעלות 
60 כוסות חם בשעה

מים קרים 5-16 מעלות 
40 כוסות בשעה 

קר – 2 ליטרקיבולת מיכל
חם – 2 ליטר

קר – 1.6 ליטר
חם – 1.4 ליטר

ממשק משתמש
צג דיגיטלי 

המאפשר לדעת טמפ' 
המים הנמזגים

אין צג

התראת נזילה
התראה כאשר 

מגירת טיפות מתמלאת
למניעת נזילה

מגירה מתמלאת 
ועלולה לגלוש ולנזול

תנאי הצטרפות
שכירות. ללא התחייבות. 
לא תופס מסגרת אשראי. 

או קניה במחיר נמוך במיוחד.
קניה בלבד



PAUZA MINI תקני האיכות של

תקן 1505 חלק 1 - למערכות טיפול במי שתיה

זהו התקן של מכון התקנים המגדיר את הדרישות הכוללות מהמוצר בקטגוריה של
PAUZA MINI -מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי". עמידה בדרישות התקן מבטיחה ש"

עומד בסטנדרטים הגבוהים והמחמירים ביותר לאיכות הבר וסינון וטיהור מי השתייה.

ת"י 900 - לבטיחות בחשמל

תקן זה דן בבטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי.
עמידה בדרישות התקן מבטיחה ש- PAUZA MINI בטוח לשימוש ולחיבור לחשמל.

תקן CE לחשמל

 PAUZA MINI -תקני בטיחות חשמל של השוק האירופאי. עמידה בדרישות התקן מבטיחה ש
עומד בסטנדרטים בינלאומיים לבטיחות ותאימות אלקטרומגנטית.

אישור בדיקת המכון למיקרוביולוגיה של מזון ומוצרי צריכה

המכון למיקרוביולוגיה של מזון הינו המעבדה המובילה לבדיקת מזון ושתייה בישראל. 
PAUZA MINI עבר את כל הבדיקות והבחינות של המכון להבטחת סינון ואיכות מים גבוהה.

NSF לסנן תקן

העצמאיים  הפיקוח  מגופי  אחד  ע"י  ואושר  נבדק  שהמוצר  לכך  אסמכתא  מהווה   NSF אישור 
ומי שתייה בעולם. משמעות האישור שהסנן של  כיום לבטיחות מזון  החשובים ביותר שקיימים 
PAUZA MINI עומד בכל דרישות התקן המחמירות, בהיבטים של בריאות הציבור ואיכות הסביבה.

ISO 9001/14001/18001 UV לנורת

תקני איכות לייצור, שמירה על הסביבה, בטיחות ובריאות העובדים בייצור.


