3M™ COOL FLOW™
KOMFORTVENTIL

Gör bra saker möjliga.
På ett bekvämt sätt.
Säkerhet och komfort har högsta prioritet på 3M. Tredje generationens
3M™ Aura™ andningsskydd har ett antal förbättringar, som kombinerar
imponerande ny teknik med ergonomisk utformning. Den nya
3M™ Cool Flow™- komfortventilen öppnas lättare vilket ger en
bekvämare användarupplevelse.

3M™ Aura™ 9300+ Gen3
Tredje generationens andningsskydd.

3M™ Aura™ filtrerande halvmasker i 9300+ Gen3-serien
Smidig användning

Klart synfält

Utformat för komfort

Övre och nedre flikar

Präglad övre panel

Vävda huvudband

Ŕ T
 illsammans med den nya
greppfunktionen på ventilen
blir det lättare att öppna
andningsskyddet för att förenkla
placering och justering på ansiktet
Separat förpackning
Ŕ H
 ygieniska separata förpackningar
skyddar andningsskyddet från
föroreningar innan det används
Ŕ G
 er praktisk förvaring och enkel
åtkomst på arbetsplatsen
3M™ avancerat
elektretfiltermedium (AEM)
Ŕ H
 ög laddning på filterfibrerna
attraherar partiklar från ett större
insamlingsområde, så att det krävs
mindre filtermedium

Ŕ H
 jälper till att dirigera
om utandningsluft, vilket
minskar imbildning på glasögon
Böjd, låg profil
Ŕ F
 ormar sig väl efter näsans
och ögonens konturer
för att ge ett bra synfält
Ŕ U
 tformat för att vara kompatibelt
med ögonskydd från 3M

Ŕ B
 ättre hållbarhet utan
att ge avkall på komforten
Ŕ F
 ärgkodade för enkel identifiering
(blått för FFP2, rött för FFP3)
Hopvikbar design med tre paneler
Ŕ U
 tformat för att passa många
olika ansiktsformer och -storlekar
Produktmaterial
Ŕ M
 jukt nässkumsmaterial
och inre skydd
Ŕ I nbyggd näsbygel i aluminium
för personlig tillpassning
Ŕ D
 essa produkter innehåller inga
komponenter tillverkade av:
� Naturgummilatex
� PVC

Ŕ Lågt inledande andningsmotstånd

3M™ Cool Flow™-komfortventil
Ŕ U
 ppdaterad, modern och snygg
design med genomskinligt hölje
gör att du kan se den nya tekniken
in action
Ŕ Ö
 ppnas lättare och hålls
öppen längre än den ursprungliga
3M™ Cool Flow™-ventilen
Ŕ H
 jälper till att minska risken för
imbildning på glasögon från
värme som kommer ut från mediet
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