SUNSUN HW-3000

LCD displej externí filtr s UV sterilizací
Rychlo upínací uzávěry vody, snadné čištění, Nízká
hlučnost, velký průtok, vysoký výkon čerpadla, LCD
dotykovou LCD obrazovkou a UV lampa, nastavitelný
čas. 6 nastavení pro průtok, Vstup: 220 V - 240 V.

Rozměry: 285*285*470 mm

+ v balení filtru – vše zdarma
1. AkvaBIO MATRIX, substrát do filtru - 6+1 litrů

2. Kvalitní aktivní uhlí - 500 mil - Odebírá právě z vody
látky – organické sloučeniny, z kterých také bují řasy.
Po celém světě se používá. Používáme v každém filtru!
3. Filtrační koule pro křišťálovou vodu – 1x - Do
spodních košů – jednoznačně 1-2 balení do jednoho
koše. Nové filtrační médium na odstraňování hrubých
a jemných nečistot a sporů řas!
4. Sada živých bakterií – Gel/Kuličky - 1x - Odbourává organické látky ve vodě a tím
účinně odstraňuje řasy. = Bio rovnováha. (čím dříve ji nastolíte, tím dříve mátě pěkné
akvárium) Rozkládá nebezpečné odpadní látky jako je AMONIAK (NH2-NH3), Nitrity
(NO2) a tím pomáhá udržovat čistější a zdravější akvárium.
5. Snížení tvrdosti v akváriu – 1x - Řešíte tvrdou vodu v akváriu? Nerostou vám
rostlinky? Máte tvrdou vodu z kohoutku? Tak snižte tvrdost! (dKH A dGH)
6. Crystal water / Nitrate remover – 1x - odstranění nebezpečných látek. Zabraňuje
udušení ryb – velice důležité * Snižuje vzniku řas - drží škodliviny na uzdě! * Ušetříte
si výměnu času s výměnou vody. * Krásné a zdravé akvárium – ryby se budou cítit
lépe. * Pohlcuje špatné dusíkaté láky. * Vhodné pro rostlinná akvária, drží NO3 do 20
mg/l.

http://AKVA.shop
http://AKVA-BIO.eu

AkvaBIO Matrix
filtrační substrát

Proč používat AkvaBIO Matrix jako filtrační materiál do akvarijních filtrů?
•
•
•

AkvaBIO Matrix má díky své pórovitosti mnohokrát větší "čistící" plochu než
například písek nebo jakýkoliv bio molitan !!!!
AkvaBIO Matrix obsahuje uvnitř své struktury ionty vápníku, magnézia a sodíku
které je schopen vyměnit za polutanty jako je amoniak který je velmi často
přítomen ve vodě.
Dále má schopnost absorbovat celou řadu molekul organických nečistot, které
jsou také přítomné ve vodě. Dokáže do jisté míry zahubit řasy z Vašeho akvária.

!!! AkvaBIO Matrix ČIŠTĚNÍ !!!
Provádí se pouze proplachováním
v původní vodě z akvária!
AkvaBIO Matrix je vysoko porézní filtrační médium a s jeho pomocí dosáhnete efektivní
filtrace a odstranění dusíkatých látek. Každý litr tohoto filtračního média poskytuje více
než 700 m2 plochy pro osídlení bakteriemi.
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