ÚJ
3M™ COOL FLOWTM
COMFORT SZELEP

Alkosson
maradandót!
Kényelmesen.
A biztonság és kényelem a legfontosabb szempontok a 3M számára. Az Aura™
részecskeszűrő félálarcok harmadik generációja számos újítást tartalmaz,
ötvözve az új, lenyűgöző technológiákat az ergonomikus kialakítással. Az új
Cool Flow™ Comfort szelep könnyebben nyílik, így csökkenti a hőmennyiséget
a félálarcon belül, ezzel növelve a kényelmet a felhasználó számára.
3M™ Aura™ 9300+Gen3
Harmadik generációs félálarc.

3M™ Aura™ 9300+Gen3 részecskeszűrő félálarc sorozat
Egyszerű használat

Tiszta látás

Kényelmes kialakítás

ÚJ felső és alsó fülek

Domborított felső panel

ÚJ szövött fejpánt

Az új szelepet könnyebb megfogni,
így a félálarc könnyebben szétnyitható,
és egyszerűbben felhelyezhető vagy
megigazítható az arcon.
Egyedi csomagolás

 ozzájárul a kilélegzett levegő
H
elvezetéséhez, melynek
köszönhetően a szemvédő kevésbé
párásodik

Nagyobb tartósság a kényelem
romlása nélkül
S
 zínkódolt a könnyebb
azonosíthatóságért (FFP1 sárga,
FFP2 kék, FFP3 piros)

Íves, keskeny profil
 ól illeszkedik az orrhoz és a
J
szemhez.

A higiénikus, egyedi csomagolás
megakadályozza, hogy a félálarc a
használat előtt szennyeződhessen

A kontúrok jó látóteret biztosítanak

K
 ényelmes tárolást és adagolást tesz
lehetővé a munkahelyen

Kialakítása kompatibilis a
3M védőszemüvegeivel

3-paneles, összehajtható kialakítás
Arcformák és -méretek széles körére
illeszkedik
Anyagok

Hűvösebb légzés

Nagy, puha orrbetét és sima belső
felület
B
 eépített alumínium orrlemez a
személyre szabhatóság érdekében

3M™ Továbbfejlesztett Elektret Szűrőközeg
(AEM)

E
 zek a termékek nem tartalmaznak
az alábbi anyagokból készült
alkatrészeket::
• Természetes latexgumi
• PVC

 szűrőszálak magas töltése részecskék
A
szélesebb körét vonzza, így vékonyabb
szűrőközeg szükséges
Alacsony kezdeti légzési ellenállás
ÚJ 3M™ Cool Flow™ Comfort szelep
Továbbfejlesztett, modern és stílusos
kialakítás átlátszó burkolattal, hogy
láthassa az új technológiát működés
közben
Könnyebben nyílik és hosszabban nyitva
marad, mint az eredeti Cool Flow™
szelep, lehetővé téve, hogy több
meleg levegő távozzon, csökkentve a
hőfelhalmozódást és növelve a kényelmet
H
 ozzájárul a közegen keresztül kiáramló
hő által okozott szemvédő párásodás
csökkentéséhez
(csak egyes modellek)

A védelem biztonsága
Termék-hitelesítési eljárás
ÚJ 3MTM Safe GuardTM
termék-hitelesítési eljárás
Ellenőrizze online, hogy az Ön által
vásárolt termék eredeti 3M termék-e.
 további információkért látogasson el a
A
3M.com/SafeGuard oldalra.

További információ: 3M - www.3M.hu/AuraGen3
3M Hungária Kft.
Munkavédelmi üzletág
1117 Budapest, Neumann János u. 1/E
Telefon: (+36-1) 270 7777
www.3m.hu/munkabiztonsag
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