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Aquael filtr wewnętrzny do
akwarium Turbo 2000
Cena

113,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AQ109405

Kod EAN

5905546133388

Opis produktu
Aquael filtr wewnętrzny do akwarium Turbo 2000
Filtr AQUAEL TURBO FILTER jest przeznaczony do oczyszczania i napowietrzania wody w akwariach. Zapewnia na starcie
podwójną filtrację: mechaniczną i biologiczną, przy czym jest cichy i energooszczędny. Umożliwia zastosowanie dowolnych
wkładów filtracyjnych biologicznych i chemicznych z oferty AQUAEL, takich jak: BioCeraMAX Pro 600, BioCeraMAX Pro 1200,
BioCeraMAX Pro 1600, ZeoMAX PLUS, CarboMAX PLUS, NitroMAX PRO, PhosMAX BASIC i PhosMAX PRO.
Szczelna komora wirnika wpływa na ich wysoką wydajność przy stosunkowo niskim zużyciu energii. Wszystkie modele filtrów
wewnętrznych AQUAEL TURBO FILTER są wyposażone w specjalne przyssawki amortyzujące, które tłumią ewentualne drgania
przenoszone na szybę i dodatkowo wyciszają pracę urządzenia.
Większe modele TURBO FILTER 1000, 1500 i 2000 zostały wyposażone w ceramiczną oś wirnika, co wpływa na ich cichą pracę
i gwarantuje ich trwałość.
Specjalna konstrukcja filtrów wewnętrznych AQUAEL TURBO FILTER umożliwia ich rozbudowę i napełnianie pojemników na
media dowolnymi mediami filtracyjnymi, w zależności od potrzeb.
Istnieją 3 konfiguracje instalacji filtra TURBO: sama gąbka, sam pojemnik i pojemnik plus gąbka. Pojemniki na media
filtracyjne, dostępne również jako akcesoria, można dowolnie zestawiać w kolumnach, dzięki specjalnie opracowanemu
systemowi ich łatwego łączenia. Za pomocą takiego zabiegu przekształcimy filtr w specjalistyczne urządzenie o
niespotykanych parametrach filtracyjnych, co najważniejsze, precyzyjnie dostosowane do naszych potrzeb.

Nazwa
Produktu

Wymiary bez
opakowania
szer.-gł.-wys.
[mm]

Zużycie
energii [W]

Maksymalna
wydajność
filtra

Kolory

TURBO 500 (N)

70x76x239

130x70x190

MAX 150

4,4

500

czarny

TURBO 1000 (N)

101x113x303

185x90x250

150 - 250

11

1000

czarny

TURBO 1500 (N)

101x122x324

185x90x250

250 - 350

22

1500

czarny

TURBO 2000 (N)

101x122x324

185x90x250

MAX 350

27

2000

czarny

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Wymiany
Rekomendowan
opakowania
a
jednostkowego
pojemność
[mm]
akwarium [l]

