OXYBOOST plus
HOBBY

OXYBOOST PLUS – sprawdzone
napowietrzacze w nowej odsłonie!
Już w kwietniu w sklepach zoologicznych pojawią się nowe napowietrzacze AQUAEL
OXYBOOST PLUS. Stanowią kontynuację 30-letniej tradycji wytwarzania przez AQUAEL
pompek membranowych. Spośród dostępnych na rynku modeli wyróżniają się nowoczesną stylistyką, starannością wykonania oraz znaczną wydajnością działania.
Linia napowietrzaczy OXYBOOST PLUS składa się z czterech modeli: AP 100 PLUS, APR 150
PLUS, AP 200 PLUS i APR 300 PLUS, przy czym liczby te oznaczają maksymalną wydajność
urządzeń wyrażoną w litrach powietrza tłoczonych przez nie w ciągu godziny. Napowietrzacze posiadają jeden (wersje 100 i 150) lub dwa wyloty powietrza (wersje 200 i 300).
Modele APR wyposażone są w płynną regulację wydajności za pomocą ergonomicznych
pokręteł umieszczonych na górnej części obudowy.
Korpusy nowych pompek utrzymane są w uniwersalnej, modnej stylistyce z połączeniem
czerni i bieli. Ich zaokrąglone, dyskowate kształty pozwalają na łatwe utrzymanie urządzenia w czystości.
Napowietrzacze OXYBOOST PLUS wykonane zostały z wysoką starannością przy użyciu
nowoczesnych technologii produkcyjnych. Warto podkreślić, jako nieliczne pompki membranowe dostępne na rynku – powstają one na terenie Unii Europejskiej (produkt polski,
wytwarzany w całości w fabryce AQUAEL w Suwałkach). Gwarantuje to pełną dostępność
akcesoriów (membrany, zespoły tłoczków).
OXYBOOST PLUS są wydajne, a przy tym zużywają minimalne ilości energii (2,2-2,5 W).
Idealnie nadają się więc do pracy ciągłej jako urządzenia napowietrzające (polecamy ich
łączenie z wyjątkowo dekoracyjnymi podświetlanymi końcówkami napowietrzającymi
AQUAEL AIR LIGHTS), do napędu tradycyjnych filtrów gąbkowych oraz filtrów podżwirowych. Mogą znaleźć zastosowanie nawet w zbiornikach morskich do zasilania prostych
odpieniaczy rurowych.
• nowoczesny design (modny kolor i kształt)
• cicha praca
• znaczna wydajność przy minimalnym zużyciu energii
• solidne wykonanie
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