Welkom bij een
koelere, comfortabeler
toekomst.
3M™ Cool Flow™ 1040 Serie
ventilatoren
Bevestig eenvoudig en veilig de 3M™ Cool
Flow™ 1040 Serie ventilatoren en verminder de
opbouw van warmte en vocht in uw 4000+ serie
halfgelaatsmaskers zodat u koel en droog blijft
tijdens lange werkdagen.

Cool Flow™
1040 Serie
ventilatoren

3M™ Cool Flow™ 1040 Serie ventilatoren

Een eenvoudige en veilige manier om de opbouw
van warmte en vocht in uw masker te verminderen.
Werknemers zullen vaak zeggen dat er warmte en vocht opbouw ontstaat in het masker bij het langdurig of onder
zware omstandigheden dragen van maskers.
De 3M™ Cool Flow™ 1040 Serie ventilator is een eenvoudige, veilige en innovatieve manier om de opbouw van
warmte en vocht te verminderen. Het zorgt ervoor dat warme uitgeademde lucht uit het masker wordt afgevoerd
en dat zorgt direct voor een verkoelend gevoel op uw gezicht. *

3M™ 4000+ Serie
onderhoudsvrije
herbruikbare
halfgelaatsmaskers

3M™ Cool Flow™ Ventilator
bevestigt aan een 3M™ 4000+ Serie
halfgelaatsmasker*
* wordt los van het masker verkocht

ŔŔ Gebruiksklare, onderhoudsvrije
constructie met geïntegreerde
filters
ŔŔ Bewezen te passen op
een breed scala van
gezichtsafmetingen en -vormen
ŔŔ Ontworpen om te passen bij
oog- en gehoorbescherming
van 3M

Verkoelend comfortabel

Eenvoudig te gebruiken

Betrouwbaar

ŔŔ Vermindert warmte en vochtopbouw door
uitgeademde lucht af te voeren uit het
masker
ŔŔ Verkoelend gevoel op uw gezicht zonder
in te leveren op bescherming
ŔŔ Bedieningsfunctie met één knop met
drie standen waarmee verschillende
luchtstroomsterktes gekozen kunnen
worden

ŔŔ Simpel en veilig te bevestigen op de 3M
4000+ Serie halfgelaatsmaskers
ŔŔ Eenvoudig op te laden met bijgeleverde
USB lader
ŔŔ Ontworpen om zicht te maximaliseren
ŔŔ Geen onderdelen, service of onderhoud
nodig
ŔŔ Eenvoudig schoon te maken

ŔŔ U levert niet in op bescherming
ŔŔ Ontworpen om minimaal 8 uur te
gebruiken indien volledig opgeladen
ŔŔ Lichtgewicht ontwerp, duurzame
constructie
ŔŔ Ontworpen voor een gebruiksduur
van 1-2 jaar afhankelijk van de
werkomstandigheden

* Lees eerst de gebruikersinstructies alvorens u de Cool Flow™ ventilator gaat gebruiken

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3msafety.nl
3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3Msafety.be

Voor meer informatie, ga naar www.3Msafety.nl/CoolComfort of
www.3Msafety.be/CoolComfort of neem contact op met uw locale vertegenwoordiger.
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