
FONTES
Columbia FC 750
(colocação sobre a mesa)

Columbia
FC 750

Apresentamos-lhe a Columbia FC 750, o membro mais pequeno da família de fontes 
Hydroworld, concebida para ser colocada sobre um móvel ou bancada.
Com um sistema de Filtragem sem bomba de pressão e com sensor de luminosidade 
para colocação em standby, é especialmente e�caz e económica.
Ideal para espaços mais pequenos, seja no escritório ou no consultório, na o�cina, no 
ginásio ou na creche, seja numa sala de espera ou na sala de reuniões, a Hydroworld tem 
a melhor solução para o seu espaço e para o seu negócio.
E sempre com a melhor relação qualidade/preço!
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FONTES
COLUMBIA FC 750 F S
(Refª 754339)

A eficácia da filtragem no seu escritório com baixo consumo energético.

Temperaturas
Sistema de tratamento
Filtros

Capacidade de refrigeraçãoFrio
Temperatura da água fria
Depósito de água fria

Colocação
Dimensões (alt. x larg. x prof.)
Peso

Modelo
fria + quente | ambiente *
filtragem

4 litros/hora
4ºC - 12ºC
3 litros

Capacidade de aquecimentoQuente
Temperatura da água quente
Depósito de água quente

Bomba

5 litros/hora
80ºC - 85ºC
1,4 litros
Não

Mesa / bancada
493 x 260 x 460 mm

FC-750  F S

19 kg+-

Referência 754399

Não precisa de bomba, funciona com a pressão da água 
de abastecimento.
O equipamento deteta a luminosidade da sala e coloca-se 
em standby quando escurece ou se apagam as luzes.

493

260

460

1 Filtro de sedimentos 5 microns 
1 Filtro de carvão GAC 

3 l

1,4 l

* Pode obter-se água à temperatura ambiente desligando a função de aquecimento.

Passamos uma boa parte da nossa vida no local de trabalho e por essa razão a qualidade da água nas empresas é um factor 
importante para a saúde dos colaboradores.
A água engarrafada implica inúmeras desvantagens como o seu elevado custo, transporte, armazenamento, desperdício, etc. 
Os dispensadores de garrafão estão já ultrapassados pelas mesmas razões.
Com as fontes Hydroworld, assegura aos seus colaboradores e a quem o visita uma água 
de excelência com custos muito mais baixos do que os sistemas tradicionais.
Purificamos a água de rede e disponibilizamo-la à temperatura que preferir.
Seja no escritório ou no consultório, seja na oficina, no ginásio ou na creche, seja numa 
sala de espera ou na sala de reuniões, a Hydroworld tem a melhor solução para o seu 
espaço e para o seu negócio.
Uma solução mais racional, mais económica e mais sustentável.
E sempre com a melhor relação qualidade/preço!

Dependência de
fornecedores

ACABE COM:
Problemas de espaço

e gestão de stock
Custos fixos

elevados com a água
Consumo irracional
com desperdícios

€

SISTEMA DE POUPANÇA ENERGÉTICA.
-

-

Tarefas
desnecessárias
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