Interný filter IF 400+UV

Sera bioactive IF 400 + UV (vnútorný)

Sera bioactive IF 400 + UV (vnútorný)

Interný filter IF 400+UV. Univerzálny vnútorný filter s integrovaným UV-C systémom pre sladkovodné i morské akvária do 400 litrov.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena po z?ave
93,00 €
Ušetríte -6,00 €

Otázka k produktu
VýrobcaSERA
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Interný filter IF 400+UV

Popis produktu
Mnohostranný vnútorný filter s UV-C systém pre akvária do 400 l
Vnútorný filter IF 400 + UV je nový a nanajvýš flexibilne použite?ný vnútorný filter s nasávaním z hladiny a / alebo po strane akvária pre
sladkovodné a morské akvária. Obsahuje integrované regulovate?né filtra?né ?erpadlo FP 750 a UV-C jednotku, ktorá zabezpe?uje ni?enie
zárodkov, parazitov a rias. Filter obsahuje 6 filtra?ných košíkov, ktoré umož?ujú jednoduché uloženie, alebo rýchlu výmenu filtra?ných médií a
možno ich vybra? smerom nahor pomocou držiaka. Voda ?istená sú?asne biologicky a ošetrená UV-C je prostredníctvom pružného
rozde?ova?a vedená spä? do akvária. Ploché výstupné trysky zais?ujú zlepšené premiešavanie v akváriu.
IF 400 + UV možno pod?a potreby použi? so 4, dvoma alebo dokonca bez košíkov. V poslednom prípade preniká voda celú stranou filtra a
filtra?né média ako filtra?né vata môžu jemné ?astice odfiltrova? zvä?šenou plochou. V?aka mnohostranným možnostiam použitia je IF 400 +
UV nanajvýš flexibilné a je zaujímavý aj pre profesionálov pre karanténne použitie, pri ktorom na jednej strane sa ?asto mení filtra?né média a
na druhej strane je potrebné znižova? zárodky a parazity. Filter je možné umiestni? do akvária ve?mi úsporne a upevnenie umož?uje ?ahký
prístup. Pod?a osadenie akvária a pod?a nápl?ou filtra?ných médií je kapacita IF 400 + UV až pre akvárium 400 l.
Obsahuje:
sera filtra?né a napájacie ?erpadlo FP 750
sera UV-C systém 5 W vrátane transformátora a predradníka
6 košíkov na filtra?né média pre individuálnu úpravu filtrácie
Vysoko výkonné filtra?né médium sera siporax mini Professional
Pružný držiak pre montáž v akváriu
Volite?ný prívod vody cez boky a povrch
Nastavite?ný Y rozvádza? prúdenia
Rozmery:
(Š x V x H)
22 x 30 x 11 cm

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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