
Cores

Acionamento Up: 
movimente a alavanca para beber água.

Pingadeira ti po bandeja: 
retráti l e removível.

VIVÁX

Visor Transparente:
fácil saber quando trocar seu refi l.

Supercompacto: 
liberdade para instalar em bancadas
ou paredes.

Pingadeira ti po bandeja: Supercompacto: 
liberdade para instalar em bancadas
ou paredes.

Viva a leveza dos detalhes com água pura e natural.  

O purifi cador IBBL Viváx é para quem busca viver a leveza dos detalhes. Com acionamento Up, proporciona água 
natural com um simples movimento para cima, enchendo recipientes em poucos segundos. O visor transparente 
deixa a mostra a data marcada no seu refi l. É um lembrete de quando realizar a troca do seu refi l original IBBL, 
garanti ndo água purifi cada e livre de impurezas. O Viváx é supercompacto, conta com um design clean e moderno, 
que proporciona liberdade para escolher entre instalar em bancadas e paredes, além da pingadeira ti po bandeja que 
é removível para esvaziar ou limpar e retrai, caso deseje escondê-la. Liberdade para viver suas escolhas com leveza e 
saúde. 



Especifi cações Técnicas

Característi cas Gerais

Informações Comerciais

Código de Produto Branco 77010001

Código EAN Branco 7898002567613

Código de Produto Prata 77070001 

Código EAN Prata 7898002567637

Código de Produto Preto 77040001

Código EAN Preto 7898002567620

Capacidade

Volume Interno do Aparelho (L) 0,2

Vazão Máxima (L/h) 60

Uso Residencial Sim

Uso Comercial Sim

Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa)***
3 a 40 m.c.a. 

29,42 a 392,27 kPa

Efi ciência em Melhoria da Qualidade da Água

Tipo de Filtro Avanti 

Efi ciência de Retenção de Partí culas  (µm) Classe - C ≥ 5 a < 15

Efi ciência de Redução de Cloro Livre Aprovado

Bacteriostáti co Sim

Efi ciência Bacteriológica  Sem Efi ciência
Bacteriológica

Vida Úti l do Filtro 2.000 L /até 6 meses

Dimensões

Sem Embalagem (A x L x P) mm 298 x 150 x 187

Com Embalagem (A x L x P) mm 317 x 155 x 196

Peso Líquido (kg) 1,11

Peso Bruto (kg) 1,3

Garantia

Garanti a 1 ano

  

* Solicite à Assistência Técnica.
** De acordo com a Pressão de Trabalho indicada na Capacidade.
*** m.c.a. (metros por coluna d´água) é a distância entre a altura da caixa d´água e a altura do produto. É importante que a caixa d´água que abastece o purifi cador esteja a no mínimo 5 metros de 
altura do mesmo para que sua vazão seja adequada.

A IBBL S.A. reserva- se o direito de modifi car estas especifi cações técnicas e características do produto sem prévio aviso.
Todas as imagens são meramente ilustrativas. Nov/2019

 Água Natural.
 Nanotecnologia: tratamento especial aplicado nas partes plásti cas onde há 
contato com a água purifi cada, inibindo a proliferação de micro-organismos. 

 Supercompacto.

 Refi l Girou, Trocou: troque sem fechar o registro. 

 Refi l Bacteriostáti co: impede a proliferação das bactérias do ti po Pseudomonas aeruginosa que, 
em pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, pode gerar infecções.

 Elimina sabores e odores: água livre de cheiro e gosto.  

 Água livre de impurezas: retém micropartí culas presentes na água, como 
barro, areia, ferrugem e sedimentos.

 Easy Clean*: produto pode ser desmontado para higienização.

 Fluxo contí nuo: água purifi cada mesmo sem energia.

 Grande vazão de água**: copos e jarras cheias em poucos segundos.

 Altura livre da bica: a parti r de 19 cm.

 Bandeja removível (pingadeira): para esvaziar ou higienizar.

 Gabinete com proteção UV: tratamento especial para produtos de cor branca, 
evita que as partes brancas do purifi cador fi quem amareladas com o tempo.

 Duas opções de instalação: sobre bancada ou fi xação na parede.

 Pés anti derrapantes: melhora a aderência do purifi cador na bancada.


