
BRITA Professional 
Filter Service-App

De Filter Service-app is uw ideale assistent. Deze unieke, uitgebreide 
tool helpt bij het bepalen van het juiste type en formaat van de fi lter 
voor uw exacte behoefte. Het biedt uitgebreide installatie-uitleg voor 
technici, berekent wanneer patronen moeten worden vervangen en 
heeft een overvloed aan andere, innovatieve functies.

Of ga naar https://professional.brita.net/app
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Praktische fi lteroplossing voor ko�  e- en 
espressomachines met  waterreservoir

AquaGusto

Zowel in de horeca als op kantoor zal de BRITA  AquaGusto waterreservoirfi lter smaak, geur en uiterlijk van de kof-
fi e verbeteren. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor espresso en cappuccino. Bovendien worden kalk afzettingen in 
het apparaat verminderd. De fi lter kan in vrijwel iedere ko�  emachine worden gebruikt. Daarnaast is de fi lter snel 
en eenvoudig in gebruik, en profi teren gebruikers van de meegeleverde vervangingsindicator.

U vergeet nooit meer de fi lter te vervangen. Dankzij de vervangingsindicator weet u altijd wanneer het tijd is de fi l-
ter te vervangen. Plak de vervangings indicator simpelweg op een goed zichtbare locatie en druk de knop stevig in.

•  Kan in alle reguliere waterreservoirs worden gebruikt, zonder adapter, 
zonder montage

•   Optimaal gebruiksgemak: simpelweg in het reservoir plaatsen en 
laten inwerken

•  Inclusief automatische vervangingsindicator – voor een betere service

•  Gebruikers kunnen fi lters eenvoudig en direct plaatsen en vervangen

•  Verbeterde smaak, aroma en uiterlijk van de ko�  ee

• Vermindert kalkafzettingen

De voordelen voor u



Veelzijdig in gebruik

AquaGusto 100 250

Afmetingen (breedte / diepte) 85,1/25,8 mm 115,5/32,9 mm

Capaciteit* / gebruiksduur* 100 l/max. 6 maanden 250 l/max. 6 maanden

Temperatuur binnenkomend water 4 – 30°C

Positie in reservoir horizontaal/verticaal

Bestelnummer 100 250

1 Pack AquaGusto 1018872 1018881

60 Pack AquaGusto 1018885 1018888

Toelichting

*  De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden 
getest en berekend. 
Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld onbehandeld water van wisselende kwaliteit en / of 
machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden ontstaan.

Als toevoerwater voor BRITA waterfi lters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional 
waterfi lterproducten wordt door onafhankelijke institu-
ten getest en gecontroleerd.

AquaGusto fi lters kunnen in alle ko�  emachines met 
waterreservoir worden gebruikt.

Gebruik van de vervangingsindicator

ok ok Exchangeclick

Plak de vervangingsindicator op het waterre-
servoir en druk stevig op de startknop.

ok ok Exchangeclick

Wanneer een rode lijn zichtbaar wordt, is de 
vervangings indicator geactiveerd.

ok ok Exchangeclick

Het rode gedeelte wordt na verloop van tijd 
groter, tot de maximale gebruiksduur is bereikt.

ok ok Exchangeclick

Na ongeveer zes maanden is de maximale 
gebruiksduur bereikt en moet de fi lter worden 
vervangen.
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Neem voor meer informatie contact op met:

BRITA GmbH | Nederland, België, Luxemburg
Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Nederland
Tel.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36
binnendienst@brita.net | www.brita.nl | www.brita.be

Hoofdkantoor: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Duitsland 
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net


