
GROHE BLUE HOME
C-tud starter kit
MODEL # 31455001

Product Description:
GROHE BLUE HOME
C-tud starter kit

Standard Specification:
bestående af:
GROHE Blue Home etgrebskøkkenarmatur med filterfunktion
ethulsmontage
C-tud
trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand
til bordet
stille, letbrusende, brusende
GROHE StarLight-belægning
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
med svingtud
svingfelt 150°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE Blue Home køler
leverer 3 liter afkølet vand pr time
180 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
beskyttelsestype IP 21
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
software installation samt monitorering af filter og CO2-
kapacitet kan gøres via GROHE Ondus app
med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakomunikation
til Apple** og Android enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af
brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
kan ændres til GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue
aktivt kulfilter og GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filterstørrelse S, filterhoved med fleksibel
justering af vandets hårdhed
til brug i områder med en vandhårdhed der er højere end 9°
dKH
til brug i områder med en vandhårdhed der er lavere end 9°
dKH, bestil venligst GROHEs aktive kulfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO2 flaske
Systemkrav Apple
iPhone med iOS 9.0 eller nyere
Systemkrav Android
smart phone med Android 4.3 eller nyere
Mobilenheder og GROHE Ondus App*** inkluderes ikke i
leveringen og skal bestilles seperat via en autoriseret Apple
Store/iTunes eller Google Play Store.



* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af
Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse af GROHE er
under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af
deres respektive ejere.
** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er
varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre
lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning
eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for
sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.
*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play
Store.
Dette produkt inkluderer en artikel, der er deklareret som
farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet.
Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-
data-sheets/

Color:
q 31455001 Krom


