חדש
™3M™ COOL FLOW
COMFORT VALVE
שסתום חדש ,לנוחות
משופרת

מעכשיו אפשר
לנשום לרווחה
בטיחות ונוחות נמצאות בעדיפות עליונה בחברת  .3Mהדור השלישי של נשמית
™ Auraמביא אתו שלל חידושים ,ומשלב טכנולוגיה חדשה ומרשימה עם עיצוב
ארגונומי .שסתום ה Cool Flow™-החדש ,בעל הנוחות המשופרת ,נפתח
בקלות רבה יותר ומסייע בהפחתת החום בתוך חלל הנשמית ,וכך מעניק חוויית
לבישה נוחה יותר.

3M™ Aura™ 9300+Gen3
נשמית דור שלוש.

נשמיות מסדרה 3M™ Aura™ 9300+Gen3
נוחות בשימוש

ראייה ברורה

חדש לשוניות בפנל התחתון והעליון

פנל עליון בולט

יחד עם תכונת ה'אחיזה' החדשה
של השסתום ,הלשוניות מאפשרות פתיחה
נוחה יותר של הנשמית והתאמה קלה וטובה
יותר על הפנים.
אריזה נפרדת לכל נשמית
אריזה נפרדת היגיינית מסייעת בהגנה על
הנשמית מפני זיהום לפני השימוש
מעניקה דרך פרקטית לאחסון ולחלוקה
במקום העבודה

עיצוב לנוחות מרבית
חדש רצועות קלועות

מסייע לכוון מחדש את האוויר הנפלט
בנשיפה ,ומפחית את האדים במשקפי מגן
עיצוב בעל פרופיל נמוך ומעוגל
מתאים היטב לקימורי האף
והעיניים  -מסייע בשמירה על שדה
ראייה טוב
מתוכנן כך שיתאים
לציוד הגנת עיניים מתוצרת 3M

		
עמידות מוגברת מבלי
להתפשר על נוחות
סיווג על פי צבעים לזיהוי קל (צהוב עבור
 ,FFP1כחול עבור  ,FFP2אדום עבור )FFP3
עיצוב המתקפל למצב שטוח עם  3פנלים
מעוצב כך שיתאים למגוון רחב של
צורות ומידות פנים
חומרי המוצר
חומר ספוגי רך ורחב לאיזור האף

נשימה קרירה יותר
מסנן 3M™ Advanced Electret
)Media (AEM
סיבי הפילטר טעונים אלקרו-סטטית ולוכדים
חלקיקים משטח רחב ,דבר המאפשר הקטנת
מדיית הפילטר ,דהיינו נשמית דקה יותר

תפס מובנה לאף ,עשוי מאלומיניום,
להתאמה אישית
מוצרים אלו אינם מכילים רכיבים
העשויים מהחומרים:
• לטקס גומי טבעי
• PVC

התנגדות נשימתית נמוכה
חדש שסתום ™ 3M™ Cool Flowלנוחות
מוגברת
עיצוב עדכני ,בעל כיסוי שקוף המאפשר לראות
את הטכנולוגיה החדשה בפעולה
נפתח בקלות רבה יותר ונשאר פתוח במשך
זמן רב יותר בהשוואה לשסתום ™Cool Flow
המקורי ,ומאפשר ליותר אוויר חם לצאת כדי
להפחית את הצטברות החום ולהגביר את
תחושת הנוחות
מסייע במזעור הסיכון לאדים במשקפי מגן
כתוצאה מהחום הנפלט דרך מדיית הסינון
(דגמים מסוימים בלבד)

בטחון במיגון

חדש! תהליך  3MTM Safe GuardTMלאימות
מקוריות המוצרים
בדוק באינטרנט כדי לוודא שהמוצר שלך הוא מוצר
מקורי המיוצר בחברת 3M
למידע נוסף בקר באתר 3M.com/SafeGuard
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