DESIGNEXCLUSIVE

Dane techniczne
DŁUGOŚĆ(MM)

1380

1680

1980

2280

2580

2880

WYMIARY(CM)

138*15*60

168*15*60

198*15*60

228*15*60

258*15*60

288*15*60

Napięcie(V)

AC 85~264

Oświetlenie T5(W)

21WX2

28WX2

35WX2

21WX4

21WX2+28WX2

28WX4

Grzałka(W)

300

300

300

300

300

300

Bezpieczniki (A)

10

10

10

10

10

10

Litraż (L)

76

94

110

129

146

163

Oryginalna stylistyka ,Tło czarne , Łatwy montaż, Pełna
automatyka sterowania – panel LCD, Idealny
dwurzędowy system oświetlenia, System podawania CO2,
Cicha pompa O2, Automatyczny podajnik pokarmu,
Automatyczny termostat
WB

BUDOWA
AKWARIUM
ALUMINIOWA
OBUDOWA AKWARIUM
SZKŁO W AKWARIUM
AKRYLOWA PŁYTA

TŁO

STEROWANIE

LCD
PODAJNIK
POKARMU
AUTO DOZOWNIK

CO2
AUTO DOZOWNIK

O2
FILTRACJA

OŚWIETLENIE
TERMOSTAT
WYPOSAŻENIE

WŁAŚCIWOŚCI
Obudowa wykonana ze stopów najlepszego
aluminium o wysokiej twardości i wytrzymałości na
odkształcanie
Bezpieczne i łatwe w utrzymaniu czystości
hartowane szkło o bardzo jasnej barwie (6mm wytrzymałe) daje wrażenie głębi i przejrzystości
W akwariach użyto wysokiej klasy akrylu o dużych
właściwościach technicznych

WAB

Tło czarne
1.Nowoczesny panel LCD wyświetlający: czas ,
temperaturę wody, pokoju oraz ikony funkcyjne
2. Automatycznie ustawienia czasu działania: O2,
CO2, filtracji, oświetlenia, , automatycznego
podajnika pokarmu oraz automatyczne ustawianie
temperatury w zbiorniku.
1. Automatyczny podajnik pokarmu karmi ryby
nawet przez 1 miesiąc a wielkość dozowanej
porcji może być ustawiana w zależności od potrzeb.
Duże możliwości dostarczania CO2 sprawia iż
fotosynteza w zbiorniku jest znacznie lepsza a
rośliny trzymane są zdrowe i wybarwione.
1. Pompa o długiej żywotności jest praktycznie
bezdźwięczna
2. Zmienne funkcje o dużej wydajności
1. Filtry umieszczone są po obu stronach akwarium i
powinny pracować przez 24h. 2x1000 l/h
2. Woda jest ciągle filtrowana i w ruchu poprzez
skutkuje brakiem konieczności wymiany wody
przez co najmniej rok.
Dwurzędowy układ lamp T5, z których jeden z nich
przystosowana jest do wzrostu roślin a wraz z CO2
tworzy idealne warunki dla fotosyntezy.
Szeroki zakres ustawienia temperatury w zależności
od potrzeb trzymanych ryb 16~32C
Siatka, gąbka, przycinak do roślin, wąż do
podmiany wody, śróby montażowe

WBS

WAB

WA

WBB

