
Patriot

Κουνουποπαγίδα Patriot
  

  

  

  

  

Η πιο αποτελεσματική παγίδα κουνουπιών που    υπήρξε ποτέ.
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 Έχει αποδειχτεί ότι τα κουνούπια και τα έντομα προσελκύονται από το αίμα και
στρέφονται κατά του    ανθρώπου, ακολουθώντας τα ίχνη διοξειδίου του    άνθρακα που
παράγονται από την αναπνοή του ανθρώπου.
 Το Mosquito Magnet στηρίζεται στην βραβευμένη και πατενταρισμένη τεχνολογία
Counterflow   Technology. Αυτό το καθιστά μια ιδιαίτερη κατα   σκευή που αποβάλλει μια
ακριβή ποσότητα διοξει   δίου του άνθρακα, θερμότητα και υγρασία με τρόπο    να
προσελκύσει τα κουνούπια, ρουφώντας τα μέσα    σε ένα δίχτυ, εκμεταλλευόμενο το ίδιο
τους το ένστικτο που τα ωθεί να στρέφονται κατά των ανθρώπων.
 Το Mosquito Magnet εξομοιώνει την ανθρώπινη    αναπνοή μετατρέποντας το αέριο
προπανίου σε    διοξείδιο του άνθρακα. Τα κουνούπια πλησιάζουν    το Mosquito Magnet για
να τραφούν αλλά πλησιάζοντας το συλλαμβάνονται (και αδρανοποιούνται)    στο δίχτυ.
Είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι το    Mosquito Magnet διακόπτει τον κύκλο
αναπαραγωγής των κουνουπιών, εξοντώνοντας αυτά τα ενοχλητικά έντομα για όλο το
χρόνο από τον κήπο σας.
 Το Mosquito Magnet είναι σχεδιασμένο για μια    ασφαλή χρήση, στις πυκνοκατοικημένες
περιοχές    και με σεβασμό στο περιβάλλον.
 •  Δεν χρησιμοποιεί εύφλεκτα υλικά.
 •  Δεν αποβάλλει βλαβερές ουσίες, δεν απανθρακώνει τα έντομα αδιακρίτως.
 •  Πάνω απ’όλα το Mosquito Magnet δεν παράγει    καμία βλαβερή ουσία.
 Το Mosquito Magnet είναι επιλεκτικό προσελκύοντας και συλλαμβάνοντας μόνο τα έντομα
που τρέφονται με αίμα. Είναι απόλυτα ακίνδυνο για έντομα    όπως μέλισσες, πεταλούδες,
πασχαλίτσες κ.α. , καθώς επίσης και για τα κατοικίδιά σας.

  

  

Χάρη σε αυτό το εύκολο στη χρήση και ακίνδυνο εργαλείο δεν περιορίζεστε από τον
εξωτερικό σας χώρο, ώστε να γευματίζετε στον   κήπο σας, στη βεράντα, να παίζεται με τα
   παιδιά σας έξω ακόμη και τις ώρες αιχμής των    κουνουπιών. Μπορείτε να πείτε αντίο
στα    αναποτελεσματικά σπρέι, κρέμες, κεριά και    άλλα προϊόντα τα οποία είναι
επικίνδυνα για  τη δική σας υγεία.

  

         Τεχνικά Χαρακτηριστικά   
    Διαστάσεις   Υ 75 x Π 35,3 x Μ 62,2 cm  
    Βάρος   13,6 kg   
    Περιοχή κάλυψης   Ιδανικό για μικρούς κήπους  
    Λειτουργία   Συνεχόμενη σύλληψη εντόμων  
    Συντήρηση   Επαναφόρτιση της φιάλης GPL ανά 21 μέρες, άδειασμα και καθαρισμό.  
    Επίπεδο θορύβου   Αθόρυβο   
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    Αναλώσιμα   Octenolo – Lurex 3   
    Παροχή   Hλεκτρικό καλώδιο 15m με μετασχηματιστή 12/24 V  
    Φιάλη   GPL προπανίου 5/10 Kg (δεν συμπεριλαμβάνεται)  
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