
Võimaldame 
suurepärast. 
Mugavalt. 

Ohutus ja mugavus on 3M-i põhiprioriteedid. Kolmanda põlvkonna 
Aura™ respiraator toob mitmeid täiustusi, ühendades muljetavaldava 
uue tehnoloogia ergonoomilise disainiga. Uus Cool Flow™ mugav ventiil 
avaneb hõlpsamalt, aitamaks vähendada respiraatorisisest soojust ja 
pakkudes seeläbi rohkem mugavust kandjale.

UUS
3M™ COOL FLOWTM 
MUGAV VENTIIL

3M™  Aura™ 9300+Gen3 
Kolmanda põlvkonna respiraator.

UUS



Usaldusväärne kaitse

UUS 3MTM Safe GuardTM toodete 
autentimisprotsess 
   Kontrollige interneti vahendusel, 
kas toode on ehtne 3M-i toode

   Külastage lisateabe saamiseks 
aadressi 3M.com/SafeGuard

3M™ Aura™ osakeste respiraatorid 9300+Gen3 Series

UUS 3M™ Cool Flow™ mugav ventiil
   Täiustatud, kaasaegne ja stiilne 
läbipaistva kattega disain võimaldab 
näha uut tehnoloogiat tegevuses

   Avaneb hõlpsamini ja jääb kauemaks 
avatuks kui originaalne Cool Flow™ 
ventiil, võimaldades väljuda suuremal 
hulgal soojal õhul ja vähendades 
liigsoojust ja suurendades mugavust

    Aitab vähendada väljuvast soojast 
ohust tulenevat klaasi udusust

(ainult teatud mudelitel)

Jahedam hingamine 
3M™ täiustatud elektreet (filtri)
materjal (AEM)
   Suur filtrikiudude laeng tõmbab osakesi 
ligi laiemalt alalt, mistõttu on vajalik 
vähesem filtrimaterjali kogus

   Madal algne hingamistakistus

Kasutusmugavus
UUS ülemised ja alumised sakid
   Lisaks ventiili uuele 
haardefunktsioonile on respiraator 
hõlpsamalt avatav, et lihtsustada 
paigutamist ja kohendamist näol 

Eraldi pakendid
   Hügieenilised eraldi pakendid aitavad   
respiraatorit enne kasutamist saastumise 
vastu kaitsta     

   Võimaldab praktilist hoiustamist 
ja jaotamist objektil

Selge nähtavus
Reljeefne ülapaneel
   Aitab väljahingatavat õhku ümber 
suunata, vähendades klaasi udusust

Kaarjas, madala profiiliga disain
   Vastab hästi nina ja silmade 
kontuuridele – aitab tagada 
head nägemisvälja

   Disainitud ühilduma  
3M-i ohutusprillidega 

Projekteeritud mugavaks
UUS punutud peapaelad
   Täiustatud vastupidavus 
mugavust ohverdamata

    Värvikood võimaldab hõlpsat 
identifitseerimist (kollane: FFP1, 
sinine: FFP2, punane: FFP3)

3 paneeliga lamedaks 
kokkuvolditav disain
   Disainitud sobivaks erineva 
kuju ja suurusega nägudele

Toote materjalid
   Suur pehme nina vahtmaterjal 
ja sile sisekate

   Integreeritud alumiiniumist 
ninaklamber isiklikuks kohandamiseks

   Tooted ei sisalda järgmistest 
materjalidest osi: 

 • Looduslik kummilateks 
 • PVC 
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Lisateabe saamiseks võtke ühendust 
3M-iga – www.3M.co.uk/AuraGen3
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