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SUNSUN Pika-Pika AquaKids akwarium 4l niebieskie
Cena brutto

99,99 zł

Cena netto

81,29 zł

Numer katalogowy

10471

Producent

SunSun

Opis produktu

SUNSUN Pika-Pika AquaKids - akwarium 4l
niebieskie
O SunSun Pika-Pika AquaKids:
To kompletny zestaw akwarystyczny. Nie wymaga zakupu dodatkowych akcesoriów. Prosta konstrukcja umożliwia łatwą
obsługę akwarium. Dlatego, akwarium jest idealne dla osób nie mających doświadczenia w akwarystyce. Nowoczesny i
estetyczny wygląd akwarium wpasuje się w każdy typ wystroju wnętrza.
Idealne dla młodego akwarysty!
Akwarium posiada wszystkie niezbędne certyfikaty. Ale to nie wszystko! Testowane przez dzieci i dostępne od lat na rynku
światowym i Polskim AquaKids udowadnia, że jest wytrzymałe na wszelkie próby, zamierzone lub niezmierzone, zniszczenia
akwarium czy pokrywy.
Super proste czyszczenie i obsługa:
Gąbka filtra znajduje się tuż pod pokrywą. Można ją wyjąć bezpośrednio z filtra bez konieczności demontowania czegokolwiek.
Dlatego, każdy najmłodszy miłośnik wodnego świata, może sam czyścić filtr, ucząc się systematyczności i obowiązku
związanego z dbaniem o swoich wodnych pupili.
Codzienne karmienie jest równie proste! Wystarczy podnieść pokrywę aby nakarmić rybki. Maluch nie musi pamiętać, aby
zamykać pokrywę. Opada ona samoczynnie. Przy okazji, jest odporna na mocne trzaśnięcia, niczym pancerne drzwi.

W zestawie znajdują się następujące elementy:
- oświetlenie LED
Za oświetlenie odpowiada panel LED'owy o różnych kolorach diod i mocy 2W. Wysoka moc umożliwia hodowlę nawet żywych
roślin. Dodatkowo, skala barw emitowana przez panel jest sprzyjająca fotosyntezie roślin oraz nadaje żywych intensywnych
barw dekoracji oraz rybom oraz wzbudza refleksy świetlne na popularnych rybach neonkach.
- pokrywa
Jest uchylana przy pomocy mocnych zawiasów. Po otwarciu pokrywa zawsze samoczynnie opada, zabezpieczając akwarium.
Posiada odpowiednią wentylację oraz przepusty na dodatkowe kable. Chroni ryby przez opuszczeniem akwarium oraz
zabezpiecza przed włożeniem do akwarium przypadkowych rzeczy oraz chroni przed kotami.
- akwarium
Wykonane z szkła o wysokiej przejrzystości. Ścianki szkła są grube, a dodatkowo wzmacniane szkło uniemożliwia stłuczenie
akwarium. Ścianki są gięte na krawędziach, a nie klejone co znacząco podnosi estetykę i jakość wykonania.
- filtr
Jest na stałe zamontowany pod pokrywa akwarium. Filtr jest wyposażony w włókninę filtracyjną. Woda podawana do filtra jest
przy pomocy pompki montowanej po jednej ze stron akwarium. Wylot wody z filtra zwany deszczownicą zastępuje popularny
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napowietrzacz.
- pompa wody
Wykonana z najwyższej klasy materiałów jest cicha i skuteczna. Pobiera nie wiele prądu i zapewnia odpowiednią cyrkulację
wody.
- podstawka
Umożliwia położenie akwarium w każdym miejscu, bez konieczności zakupowania maty akwarystycznej pod akwarium.
Parametry i dane techniczne:
- pojemność: 4l
- pobór mocy pompy: 2.5W
- pobór mocy LED: 2W
- wymiary: 18,3 x 15,5 x 22 cm (wymiary całkowite - podane wraz z pokrywą)
- kolor: niebieski
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