
  

H O B B Y

www.aquael .com

ASAP

* dostępne wkrótce

Filtry wewnętrzne AQUAEL ASAP 
– tak łatwo jeszcze nie było!
 AQUAEL prezentuje nowe, rewolucyjne wewnętrzne filtry akwariowe serii 
ASAP. Łączą one bardzo wysoką wydajność pracy i  liczne walory użytkowe 
z  wyjątkowo sprytną konstrukcją, która do minimum skraca czas, jaki trzeba 
poświęcić na obsługę urządzenia.

 Filtr wewnętrzny ASAP składa się z  nowoczesnego, energooszczędnego 
silnika umieszczonego w eleganckiej obudowie oraz dużego, transparentne-
go pojemnika wypełnionego starannie dobraną gąbką filtracyjną. Prze-
pływająca przez nią woda podlega zarówno wydajnej filtracji mechanicznej 
jak i – dzięki szybko osiedlającym się w gąbce bakteriom – biologicznej. Dzięki 
temu pozostaje klarowna i bezpieczna dla zamieszkujących zbiornik zwierząt. 
Bieżąca eksploatacja filtra polega na odłączeniu od niego pojemnika filtra-
cyjnego i  jego wymianie na nowy (są dostępne wkłady standardowe, a także 
zawierające oczyszczający wodę węgiel lub absorbent fosforanów zapobiega-
jący wzrostowi glonów) lub wypłukaniu gąbki w wodzie spuszczonej z akwa-
rium. W tym celu nie trzeba wyjmować ze zbiornika całego filtra, co jest bardzo 
dużym udogodnieniem i znacznie skraca czas jego obsługi.

 Nowe filtry wewnętrzne ASAP świetnie nadają się również do akwaterra-
riów, bowiem mogą pracować w wodzie o głębokości zaledwie 5 cm. Co wię-
cej, efektywnie natleniają wodę w  akwarium powodując intensywny ruch jej 
powierzchni. 

 Dostępne są trzy modele o wydajności 300, 500 i 700 l/h przeznaczone do 
pracy w akwariach o pojemności od kilkudziesięciu do 250 l. Ich walory 
użytkowe sprawiają, że świetnie sprawdzą się w zbiorniku zarówno początku-
jącego jak i bardziej zaawansowanego akwarysty.

• wysoka wydajność – efektywnie oczyszcza wodę
• prosta konstrukcja – łatwa obsługa i  instalacja
• nowoczesny silnik – niskie zużycie energii
• łatwość czyszczenia lub wymiany pojemnika na nowy (akcesoria dodatkowe)
• praca również w płytkiej wodzie – doskonały do akwaterrariów

Filtr ASAP 300 500 700
Wydajność [l/h] 300 500 650
Moc [W] 4,2 5,0 6,8
Sugerowana pojemność akwarium [l] <100 50-150 150-250
Indeks 113611 113612 113613
EAN 5905546194952 5905546194969 5905546194976
Gąbka STANDARD 113732 113735 113739
Gąbka CARBOMAX 113733 113736 113740
Gąbka PHOSMAX 113734 113737 113741
Cartridge STANDARD * 113742 113745 113748
Cartridge CARBOMAX * 113743 113746 113749
Cartridge PHOSMAX * 113744 113747 113750
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