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JBL Cristal Profi e900 - filtr
zewnetrzny do akwarium do 300l
Cena

344,50 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

6010100 JBL e900

Producent

JBL

Opis produktu
JBL Cristal Profi e900 - filtr zewnetrzny do akwarium do 300l

JBL Cristal Profi e900 czyszczą akwaria w zamkniętym systemie krążenia. Zainstalowana w głowicy filtra, nie wymagająca
konserwacji pompa troszczy się o ciągła cyrkulację wody. Woda z akwarium zostaje wypchana do zbiornika / zbiorników złóż
filtracyjnych, gdzie opływa złoża z dołu do góry i oczyszczona wyprowadzona zostaje ponownie do akwarium. Filtr ten nie
zasysa się samoistnie. Powietrze znajdujące siępoczątkowo w systemie musi zostaćusunięte przed startem. Aby je usunąć
należy uruchomić wbudowany system szybkiego startu
Łatwy start - Wbudowany system szybkiego startu umożliwia dziecinnie łatwy start pracy filtra bez uciążliwego zasysania
wody. Filtr ten jest wyposażony w złoża filtracyjne i gotowy do podłączenia. Złoża filtracyjne są w ten sposób wybrane, aby
zapewniały efektywne mechaniczne i biologiczne oczyszczanie wody. W ten sposób zapewniona jest czysta i zdrowa woda w
akwarium. Wszystkie części filtra są bardzo łatwe w montażu i tak skonstruowane, że niemożliwe jest nieprawidłowe ich
złożenie. Nie przewidziano rurki spustowej do wpływającej wody, aby ułatwić wygodne wygodne i łatwe wypełnianie
materiałów filtracyjnych.
Bezpieczeństwo - Nowoczesny, opatentowany blok przyłącza węża zapobiega przypadkowemu wypływaniu wody
podczas jego odłączania od filtra.
Rzadkie czyszczenie - Bezpośrednio pod głowicą pompy znajduje się nowoczesny, opatentowany kosz filtracyjny
Combi, w którym po lewej i prawej stronie znajdują się łatwo dostępne złoża filtracji wstępnej. Przy regularnej
wymianie złóż filtracji wstępnej nie potrzeba zbyt często czyścić pozostałych złóż. Nowoczesny system złóż
filtracyjnych specjalnie przystosowanych do Cristal Profi serii "e".
Wydajność i cicha praca - Wydajna pompa, o prawie niesłyszalnej pracy troszczy się o efektywną cyrkulację wody w
akwarium.
Kompletnie wyposażony i gotowy do podłączenia - Duży wybór akcesoriów umożliwia łatwe przyłączenie do
prawie wszystkich akwariów słodko i słonowodnych.
Dane techniczne

CP e700

CP e900

CP e1500

Maksymalna wydajno?? pompy

700 l/h

900 l/h

1500 l/h

Pojemno?? akwarium

60 - 160L

90 - 300L

200 - 600L

Wymiary (d?ugo??, szeroko??, wysoko??)

180 x 210 x 350

180 x 210 x 405

200 x 235 x 460

Obudowa filtra

6,1L

7,6L

12L

Kosze filtracyjne

1,2L x 2

1,2 x 3

1,9 x 3

Kosz filtracyjny Combi

1,1L

1,1L

2,3L

Z?o?a filtracyjne

3,5L

4,7L

8L

W?? ?rednica

12/16

12/16

16/22

Napi?cie

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Moc

13

15

35
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