
Маленькі, компактні, гнучкі і
відразу готові до використання
Нові міні-фільтри і новий
поверхневий скіммер
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Маленький вбивця нальоту цвілі: 
EHEIM skim350

new

EHEIM skim350 - поверхневий
мікро скіммер для невеликих акваріумів 
ємністю до 350 л. Простий, швидкий і 
гнучкий у використанні. Готовий до 
використання відразу.

Майже в будь-якому акваріумі з плином 
часу формується шар нальоту з 
мікроорганізмів, пилу, масла і жирів з 
продуктів харчування.
З поверхневим скіммером EHEIM 
skim350, ви можете ефективно усунути
цю плівку і отримати кришталево чисту 
поверхню води та високе насичення 
киснем.
Хоча EHEIM skim350 і спроектований
для постійного використання, він також 
підходить для короткострокового 
використання. При одночасному 
використанні в кількох акваріумах, будь 
ласка, переконайтеся, що спори 
водоростей або захворювання не 
переносяться від одного до іншого.
Бактерії та інші забруднюючі частки, які 
засмоктуються,  збираються в фільтруючій
губці. Її потрібно просто вийняти
і ретельно очистити після кожного
використання.

EHEIM skim350 

n Видаляє плівки і мікроорганізми з 
поверхні води

n Сприяє правильному газообміну

n Для довгострокового і тимчасового
використання

n Швидка установка - легко 
прикріпити до панелі за допомогою 
присосок

n Тільки 5 Вт споживання 
електроенергії

Малий поверхневий скіммер для
акваріумів до 350 л.
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EHEIM miniUP 
Внутрішній міні фільтр для 
нано акваріумів від 25 до 30 л

EHEIM miniFLAT

Adjustable filter
output

Новий внутрішній міні фільтр

 
 

 
 
 

 
 

Він невеликий, показує відмінну 
продуктивність і просто кріпиться до 
резервуару  за допомогою присосок. 
Фільтр всмоктує воду через  вентиляційні 
отвори, прокачує її через
фільтруючу губку і направляє далі вгору, 
вже очищену, назад в резервуар. Ви 
можете також підключити відвідний 
шланг для того, щоб відрегулювати 
напрямок відтоку.

 
 
  
 

n Ненав'язливий, тонкий дизайн 
n Приток води спереду
n Можливість підключення відвідного 
водяного шланга   
n Повністю обладнаний оригінальною
фільтруючою підкладкою EHEIM, 
готовою до використання
n Тільки 5 Вт споживання 
електроенергії 

 Внутрішній міні фільтр для тераріумів і 
палюдаріумів з мілкою водою  або 
водних чаш (наприклад, для жаб, 
земноводних рептилій, ракових і т.д.)

 
 
 
водяного шланга 
n Повністю обладнаний оригінальною
фільтруючою підкладкою EHEIM, 
готовою до використання
n Тільки 5 Вт споживання електроенергії  

n Забір води знизу
n Приток води спереду 
n Можливість підключення відвідного 

Цей унікальний маленький плоский 
водяний фільтр розроблений по-іншому 
ніж внутрішній акваріумний фільтр: він не 
вішається на ніщо, а лежить 
горизонтально в воді. 
Він кріпиться присосками до дна 
резервуару. Тут він втягує воду знизу, 
прокачує її через фільтруючу губку і 
профільтровану направляє вверх. Рух на  
поверхні води робить воду видиму для 
рептилій. Якщо ви хочете 
налаштувати напрямок відтоку, ви можете 
підключити відвідний шланг.
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Внутрішній мікро 
фільтр 

Технічні характеристики 

Розмір акваріума до          l 30 - 350
Розміри ВхШхГ               mm 128x33,4x54 127x33,4x54 132x40,5x54
Продуктивність насоса l/h 300 300 300
Напір                       Hmax m 0,5 0,5 0,5

3 - - 19,7
О`бем фільтру cm3 78,9 39,4 -
Напірна сторона  
підключення шланга ø mm 13 13 13
Споживання енергії        W 5 5 5
Фільтруючі матеріли + картриджі + + +
Art.No (Europe) 2204020 2203020 3536220

7481200 7481200 7481200

Аксесуари

 
 miniUP miniFLAT

Внутрішній фільтр 
для мілкої води

Поверхневий 
скіммер

Skim350

Картриджі до фільтру 2x  2616030     2616030      2615360

miniUP Skim350miniFLAT

Присоски             4x  7445848     7445848      7445848

Набір роз'ємів

О`бем поп. фільтру      cm




