NY
Ny
3M™ Cool Flow™
Comfort Ventil

Gør mange
ting muligt.
Komfortabelt.
Sikkerhed og komfort har højeste prioritet. Tredje generation
af Aura™ støvmaskerne er designet med en række forbedringer,
som kombinerer imponerende ny teknologi med ergonomisk design.
Den nye Cool Flow™ Comfort ventil åbner sig lettere, hvilket er med
til at reducere ophobning af varme inde i støvmasken. Dette giver
en forbedret komfort for brugeren.
3M™ Aura™ 9300+Gen3
Tredjegenerations støvmaske.

3M™ Aura™ støvmasker 9300+Gen3-serien
Brugervenlighed

Klart udsyn

NYE flipper på top- og bundpanel

Perforeret overstykke

S
 ammen med det nye "greb" på ventilen
gør de det lettere at åbne støvmasken
og nemmere at placere og tilpasse
den til ansigtet
Pakket enkeltvis
H
 ygiejnisk, individuel pakning,
der beskytter støvmasken
mod kontaminering før brug
N
 em og praktisk at opbevare
og distribuere på arbejdspladsen

Køligere vejrtrækning
3M™ Advanced Electret
(Filter) Media (AEM)
F
 iltermateriale med høj ydeevne tiltrækker
partikler fra en større overflade, hvilket
kræver mindre filtermedie

 jælper med at lede udåndingsluft
H
væk for at reducere dug på briller
Kurvet design, lav profil
 ilpasser sig næsens konturer
T
– giver et godt synsfelt
 esignet til at være kompatibel
D
sammen med beskyttelsesbriller
fra 3M

Designet med fokus
på komfort
NYE flettede hovedstropper
Ø
 get holdbarhed uden at gå
på kompromis med komforten
F
 arvekodede, så det er nemt at
identificere beskyttelsesniveauet (gul
for FFP1, blå for FFP2, rød for FFP3)
Sammenfoldeligt design med 3 paneler
D
 esignet passer til de fleste
ansigtsformer og -størrelser
Produktmaterialer
S
 tor næsepude i skummateriale
og blød indvendig beklædning
Indbygget næseklemme i aluminium
til sikker tilpasning
D
 isse produkter indeholder ikke
dele, der er fremstillet af:
• Naturgummi med latex
• PVC

L
 av åndingsmodstand
NY 3M™ Cool Flow™ Comfort ventil
O
 pdateret, moderne og stilfuldt design
med klart ventilhus, så du kan se den
nye teknologi
 bner sig lettere og holder sig åben
Å
i længere tid end den tidligere
Cool Flow™ ventil. Det betyder,
at der lukkes mere varm luft ud, så
ophobningen af varme reduceres,
og komforten forbedres.
E
 r med til at reducere dug på briller
som følge af ophobet fugt og varme
i filtermaterialet
(kun visse modeller)

Tillid til sikkerheden

NY 3M™ Safe Guard™ valideringsproces
K
 ontrollér online, at dit produkt
er et ægte 3M produkt
S
 e 3M.com/SafeGuard for
yderligere oplysninger
Personal Safety Division
3M a/s
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København Sl
Tlf.: +45 43 48 01 00
3Msikkerhed@mmm.com
www.3Msikkerhed.dk
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