
  

SHRIMP SET SMART

www.aquael .com

Energy-saving lighting

425 500 575 650 725

Efficient internal filter Modern heater

NEW

LED

SHRIMP SET SMART 10 black 10 white 20 black 20 white 30 black 30 white

Wymiary [cm] 20x20x25 20x20x25 25x25x30 25x25x30 29x29x35 29x29x35

Objętość [l] 10 19 30 10 19 30

Oświetlenie LED 6 W LED 6 W LED 6 W LED 6 W LED 6 W LED 6 W

Filtr PAT MINI PAT MINI PAT MINI PAT MINI PAT MINI PAT MINI

Indeks 113224 113228 113225 113229 113226 113231

EAN 5905546191418 5905546191449 5905546191425 5905546191456 5905546191432 5905546191463
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L

AQUAEL SHRIMP SET SMART 
Piękno akwarystyki w nowej odsłonie!
AQUAEL wprowadza do swojej oferty nową linię zestawów akwariowych dla krewe-
tek – SHRIMP SET SMART. Zastąpią one dotychczas produkowane zestawy SHRIMP 
SET i SHRIMP SET LT. Są przeznaczone do hodowli krewetek i małych ryb (w tym 
bojowników), a także do uprawy koniecznych dla ich dobrego samopoczucia roślin 
wodnych. Ich linia obejmuje trzy modele o wymiarach 20x20x25 cm, 25x25x30 cm 
i 29x29x35 cm oraz pojemności odpowiednio 10, 20 i 30 l. W skład każdego zesta-
wu wchodzi akwarium z szybą nakrywową, ochronna podkładka gąbkowa, lampka 
ledowa LEDDY SMART PLANT, filtr wewnętrzny PAT MINI, grzałka automatyczna 
oraz pokarm dla krewetek ACTI CRUSTABS.

Od poprzednich linii zestawów dla krewetek nowe SHRIMP SET SMART odróżnia 
przede wszystkim obecność unikalnej lampki ledowej LEDDY SMART. Odznacza 
się ona nowoczesnym, płaskim kształtem. Emituje światło o temperaturze barwo-
wej 8000 K, które wspomaga wzrost roślin dzięki odpowiednio dobranemu wid-
mu. Lampka dodatkowo wspaniale podkreśla kolory krewetek i  ryb. Dodatkowo, 
występujące w  poprzednich wersjach narożniki z  tworzywa sztucznego zostały 
zastąpione ochronną matą gąbkową pod spód zbiornika oraz sprytnym systemem 
zawieszania szyby nakrywowej. Przydało to zestawowi lekkości i uczyniło go jesz-
cze bardziej dekoracyjnym. Czystość wody zapewnia miniaturowy filtr PAT-MINI 
wyposażony w  gęstą gąbkę, bezpieczną nawet dla najdrobniejszych larw krewe-
tek. Dodatkowym bonusem dodawanym „na dobry początek” jest doskonały po-
karm w tabletkach dla krewetek ACTI CRUSTABS zapewniający ich szybki wzrost 
połączony z częstym, regularnym i bezproblemowym linieniem. 

Nowe zestawy akwariowe SHRIMP SET SMART są dostępne w kolorze czarnym lub 
białym. Stanowią idealne rozwiązanie dla wszystkich pasjonatów hodowli słodko-
wodnych krewetek miniaturowych i małych ryb oraz dla miłośników uprawy roślin 
wodnych w kompaktowych zbiornikach typu „cube”. Dzięki zastosowanych w nich 
rozwiązaniach z  łatwością można „wyczarować” w  ich wnętrzu niepowtarzalne 
podwodne ogrody stanowiące wyjątkową ozdobę każdego, nawet najmniejszego 
pomieszczenia.

• trzy modele w dwóch różnych kolorach;
• wysokie walory dekoracyjne;
• doskonała lampka LED wspomagająca wzrost roślin oraz podkreślająca kolory  
   krewetek i ryb;
• kompletne wyposażenie (grzałka, filtr, pokarm);
• idealne na prezent


