Billi Sahara
Elegant styling og
plassbesparende design
Vårt utvalg av integrerte vanndispensere med varmt
og kaldt vann, er designet og produsert for å være
energieffektive. Våre løsninger for filtrert vann
har overlegen ytelse og pålitelighet, men også
innovativ produktdesign.

Avansert teknologi
Sikkerhet først
Billis antisprut-funksjon for kokende
vann, sørger for at hastigheten på det
varme vannet reduseres i det du skrur på
kranen. Det forhindrer varmtvannsøl og
forbrenninger i det vannet renner ned i
koppen. Alle Billi X-dispensere har også
en sikkerhetsbryter som standard, slik at
varmtvanns-uttaket kan stoppes ved behov.
Førsteklasses filtrerinn
Billis utvalg av premium filtre har en
flertrinns-struktur, som sørger for
førsteklasses vann-kvalitet. Billi Saharaserien er kompatibel med alle Billi-vannfiltre.
Strømsparende teknologi
Billi Sahara har strømsparende teknologi i
form av en “selvlært” timer som sørger for
at enheten kun er påslått når det trengs.
Timeren overvåker brukermønstrene daglig,
og kan også registrere forandringer i hvordan
enheten brukes på kvelds- og helgetid. Slik
minimeres energibruken på mest mulig
effektivt vis.

Valgmuligheter
Alternativ

Kaldt

Kullsyreholdig Romtemperert Kokende

Sahara

Oppsett
Billi Sahara integrerte enheter er blant de
minst plasskrevende på markedet. Det er ikke
nødvendig å kutte til åpning i underskapet
under installasjon, til eksempelvis ventilasjon
(benytter seg av vannkjølings-system).

Kompatible dispensere
XL -dispenser med kran

Tekniske spesifikasjoner
Modell

Foreslått
antall brukere/
personer

Antall kopper
varmtvann i
timen

Antall kopper
romtemperert
vann i timen

Høyde
(mm)

Bredde
(mm)

Dybde
(mm)

Sahara 360

Opptil 60

180

Ubegrenset

340

180

460

1 kopp = 170 ml.

Ubegrensede mengder
filtrert vann
Billi Sahara tilbyr ubegrensede mengder med
filtrert vann.

Eksempel på installsjon og oppsett ( bildet er kun ment som en illustrasjon).

Sahara (integrert modell)
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XL -kran dispenser

