NOVÝ 3M™
COOL FLOW™
KOMFORTNÝ
VÝDYCHOVÝ VENTIL

Dosahujte veľké
ciele. Pohodlne.
Pre spoločnosť 3M je bezpečnosť a komfort hlavnou prioritou. Tretia
generácia respirátora Aura™ prináša hneď niekoľko vylepšení a spája
pôsobivé nové technológie s ergonomickým dizajnom. Nový Cool
Flow™ Komfortný výdychový ventil sa otvára jednoduchšie, čím
pomáha znižovať teplotu vo vnútri respirátora a používateľovi prináša
pocit väčšieho pohodlia.

3M™ Aura™ 9300+Gen3
Respirátor tretej generácie.

Varianty 3M™ Aura™ Časticového Respirátora 9300+Gen3
Pohodlie používania

Dobrá viditeľnosť

NOVÉ horné a spodné úchyty

Perforovaný horný panel

 polu s novou funkciou „úchytu“
S
na ventile bolo dosiahnuté aj
jednoduchšie otváranie respirátora
s cieľom zjednodušiť umiestňovanie
a nastavovanie na tvári
Jednotlivé balenie
 ednotlivé hygienické balenie pomáha
J
respirátor chrániť pred kontamináciou
pred použitím
 abezpečuje praktické odkladanie
Z
a vyberanie na pracovisku

Voľnejšie dýchanie
3M™ Pokročilé Filtračné Médium
Electret (AEM)
 ilný náboj na vláknach filtra priťahuje
S
častice zo širšej oblasti zachytávania,
vďaka čomu postačuje menej filtračného
média

 omáha presmerovať vydychovaný
P
vzduch, čím sa redukuje rosenie
okuliarov
Zakrivený nízkoprofilový dizajn
 okáže sa dobre prispôsobiť
D
krivkám nosa a očí – pomáha
zabezpečiť dobrý výhľad
 avrhnutý tak, aby bola
N
zabezpečená kompatibilita
s okuliarmi od spoločnosti 3M

Konštrukcia zameraná
na komfort
NOVÉ pletené upínacie remienky
 yššia odolnosť bez zníženia
V
komfortu
Farebné rozlíšenie pre jednoduchú
identifikáciu (žltá pre FFP1, modrá
pre FFP2, červená pre FFP3)
3-panelový plochý dizajn
Navrhnutý tak, aby sedel na tvárach
rôzneho tvaru a veľkosti
Materiály produktu
Mäkká vnútorná pena na nos
a hladká vnútorná výstelka
Integrovaná hliníková spona na
nos, ktorú je možné nastaviť podľa
potrieb
 ieto výrobky neobsahujú diely
T
vyrobené z prírodného kaučuku

Nízky odpor pri dýchaní
NOVÝ 3M™ Cool Flow™ Komfortný
výdychový ventil
Inovovaný, moderný a štýlový dizajn
s priehľadným krytom vám umožňuje
vidieť nové technológie v akcii
Otvára sa ľahšie a zostáva otvorený dlhšie
ako pôvodný Cool Flow™ výdychový
ventil, čo zabezpečuje únik väčšieho
objemu teplého vzduchu, čím klesá
hromadenie tepla a zvyšuje sa komfort
používateľa
 omáha minimalizovať riziko
P
rosenia okuliarov teplým vzduchom
vychádzajúcim cez médium
(len vybrané modely)

Dôveryhodná ochrana
NOVÝ 3M™ Safe Guard™ Proces
Produktovej Autentifikácie
Skontrolujte si na webe, či je váš produkt
vyrobený spoločnosťou 3M
 iac informácií nájdete na stránke
V
www.3M.com/SafeGuard
3M Divízia osobných ochranných
pracovných prostriedkov
3M Slovensko s. r. o.
Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 249 105 211
Web.: www.3M.sk/AuraGen3
www.3M.sk/OOPP

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte spoločnosť 3M –
www.3M.sk/AuraGen3
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