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Nachádzajú sa u Vás v kuchyni, v kúpe?ni, ?i v byte myši, šváby, prípadne aj iné hlodavce? Dokonca sa objavujú i v blízkosti Vašich detí,
domácich zvierat, alebo jedla?

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena31,02 €
Predajná cena bez DPH25,85 €

Opýtajte sa na tento produkt
VýrobcaManufacturer

Popis
Výrobok Pest Reject 2010 proti hmyzu, švábom a hlodavcom 775pest nahradil výrobok Pest Reject II-789 Repeller Ultimate.
Novinka leta 2011.
Aj ke? našim zákazníkom odporú?ame plaši?e, ktoré priamo reagujú na zviera a hlodavce, ktoré majú vä?ší výkon a sú priamo stavané na
ur?ité hlodavce, ani tento výrobok nám nie je ?ahostajný. Takže aj tento výrobok PEST REJECT má svoju ú?innos?, no nie až tak ú?innú ako
vyššie spomínané výrobky.
V sú?asnosti vyšiel na trh ešte novší plaši? PEST REJECT pridaný o ?alšie plašenie hlodavcov. Takže Vám ponúkame aj my tento TV
reklamovaný anglický PEST REJECT - Repeller Ultimate.
Nachádzajú sa u Vás v kuchyni, v kúpe?ni, ?i v byte myši, šváby, prípadne aj iné hlodavce? Dokonca sa objavujú i v blízkosti Vašich detí,
domácich zvierat, alebo jedla? To je predsa neprípustné! ?o je však riešením? Nechcete ma? v domácnosti ?alšie chemikálie ? Dovo?ujeme si
Vám predstavi? PEST REJECT proti hmyzu, švábom a hlodavcom! Výrobok poznáte z reklamy TV.
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Predstavujeme všetky nové Pest Repeller Ultimate AT (Advanced Technology). Táto nová digitálna Repeller má všetky rovnaké škodcov
odpudzujúcu silu a originálne Ultimate II Pest repellers, ale už má všetky novšie vylepšenia.
Tento plaši? je druhá generácia Elektro-Vibrawave plaši?a, ktorý sa dostane ešte hlbšie vnútri múrov. Vysokotlakové sníma?a vydá
ultrazvukový signál, ktorý je neporovnate?ný s inými repellers. Všetky nové Ultra-Ionic funkcie produkujú viac iontov pre ?istenie vzduchu a
riadi? škodcom. Táto jednotka obsahuje aj plug-in pre spotrebi?e. Automatické no?né svetlo sa rozsvieti, ke? je tma a vypne sa ke? sa rozvidnie
(môžete tiež zapnú? no?né svetlo úplne vypnú?). Ve?ké pohodlie v temnej kuchyni, chodbe alebo detská izba na noc.

Výrobca udáva tieto plašenie zvierat: šváby, mravce, pavúky, myši, potkany, cvr?ky, rybenky, škvo?i, Scorpions, blchy, kliešte, netopiere.
Škodca Repeller Ultimate AT ponuky:
• Vysokotlakové ultrazvukové: Využíva najnovšiu technológiu ultrazvukový vysoký tlak sníma?a vydávajú silný ultrazvukových reproduktorov.
?lovek daný zvuk nepo?uje, ale je možné že deti do 20 rokov budú v blízkosti jedného metra od zariadenia po?u? nepríjemný vysoký ton. Preto
odporú?ame výrobok nedáva? do miestnosti v ktorej spíte. Ina? je tento tón pre bežného ?loveka alebo domácich zvierat nepo?utelný, tieto
zvuky nerozenujú v ušných bubjenok
• Druhá generácia plaši?a Elektro-Vibrawave: Tento všetky nové Electro-Vibrawave používajú digitálne spracované Elektromagnetické vlny k
dosiahnutiu ešte hlbšie do praskliny stien, a štrbín v celom vašom domove ?i kancelárie a odrazi? aj nemožné proti škodcom. Metód, ktoré
škodca Repeller Ultimate AT použitia umož?ujú Elektromagnetické vlny na dosiahnutie hlbšie než iné repellers na trhu. Jedná sa o najnovšie
elektromagnetickej Pest Control.
• Ultra-Ionic hubenie škodcov Technológia: Vytvorí prúd prospešné záporné ióny ?aha? zne?is?ujúce látky, pachy, baktérie a ?alšie ne?istoty zo
vzduchu, ktorý dýchame, ako je v. iónová technológia funguje vyhna? mravce, šváby, pavúky a ?alší hmyz .
• Super Bright Blue LED: používa ve?mi málo energie a bude prakticky pre?ka? Repeller sám. Krásne modré svetlo prida? mäkké svetlo do
každej miestnosti v noci. Pomoc vidie? svoju cestu skrz tmavé chodby, kuchyne, spálne, kúpe??a alebo kdeko?vek chcete ju pripojte palcov
• A / C Pass Thru (Extra Plug In): Nebojte sa, že prídete o dispozícii zásuvky tým, že zapojí v Pet Repeller Ultimate AT. S našou / C Pass Thru
funkcie môžete zapoji? do každodenného spotrebi?a strane prístroja a nestráca?, že extra hmoždinka dovnútra ve?ké pohodlie.
• Pokrytie: V optimálnych podmienkach až 50m/2. Štvorcových. Pre optimálne pokrytie, pripojte jednu jednotku v každej izbe. Je normálne
vidie? nárast škodcov s škodcov po?as prvých pár týžd?ov po inštalácii. Škodcovia sú proste vyplašený zo svojich úkrytov zo stien a škár. Po
troche ?asu 7-14 dní za?nú miznú?, pokia? sa úplne nevytratia z Vášho domova. Aj ak nejaký škodca ku Vám zavíta, dlho sa nezdrží.
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Ve?kos?: Približne 5 "x 2 3 / 4" x 2 1 / 4 ",
Hmotnos?: Približne 250g,
Napájanie: 230V/50Hz 110V/60hZ - UL Plug
Spotreba: cca 8-10W
VLASTNOSTI VÝROBKU SÚ:
- nevydáva žiadne zvuky, ?ahké použitie,
- používa sa z elektrickej siete,
- do vzduchu vysiela digitálne elektromagnetické impulsy,
- neruší ostatné elektrické zariadenie v blízkosti použitia.
Revolu?ne nový Pest Reject cez elektrické káble vysiela impulzy presne tam, kde sa nachádzajú šváby, myši a pavúky.
Tieto impulzy majú nepríjemný vplyv na hmyz a tým unikajú zo svojich hniezd.
Najviac ešte Pest Reject funguje na základe ultrazvuku, odpudzuje muchy, komáre.
Pomocou Pest Rejectu môžete vyhna? z domu potkany, myši, šváby, pavúky, muchy, komáre a inú háve?. Máte iba str?i? Pest Reject do jednej
zásuvky a hotovo!
Pest Reject môžete bezpe?ne, bez obavy používa? v blízkosti detí a domácich zvierat. S Pest Rejectom si môžete ušetri? aj peniaze, a sú?asne
sa môžete zbavi? nepríjemných hlodavcov.
Naše odporú?anie: neodporú?ame trvalú prevádzku v spálni kde spia malé deti, aj ke? zariadenie vydáva nepo?ute?ný ultrazvuk, niektoré ušné
bubienky môžu aj tak zaznamena? ur?ité nepríjemné kmitanie a die?a Vám nebude vedie? oznámi? že mu daný zvuk vadí. Vä?šinou je
ultrazvuk nepo?ute?ný pre ušné bubienky – lebo nie je schopný rozrezonova? bubienky.
Kód tovaru: -789-016 Pest Reject
New Video pre Vás ...
Old veria aj z TV
Pest Repeller Ultimate® AT
Indoor Ultrasonic 5 in 1 Pest Repeller
Good Life LLC has created the breakthrough in the pest repeller market! The Pest Repeller Ultimate® AT is our newest and strongest pest repeller with tremendous ion-pumping power and louder ultrasonic sound waves. Schools, water plants and distributors world wide are already
enjoying a pest-free environment with this famed digital unit. The Pest Repeller Ultimate® AT is conveniently small and boasts a combination of three advanced, contractor-grade, electronic pest control technologies.

We’ve added innovative upgrades like second generation Electro-Vibrawave® technology that penetrates deep into your walls where pests hide by sending irritating vibrations through your wiring. This unique unit includes a high pressure transducer that emits an ultrasonic sound
unmatched by other repellers. It bounces off walls to fill the room, so there is no safe place for pests. Our third added feature is the revolutionary Ultra-Ionic™ technology that is designed to serve as an additional reinforcement against pests. To top it off we've included a pass-through plug
for your home electronics and automatic night light for your convenience.

Totally redesigned with a built-in plug on the side for outlet versatility, this revolutionary pest control unit is designed to turn your home or office into a fortress against pests. Unlike other repelling methods that expose your family and pets to harmful toxins, the Pest Repeller Ultimate® AT
utilizes electronic technologies that are built to be safe and environmentally friendly. The Pest Repeller Ultimate® AT is perfect for your home or business, and is the most popular product among consumers worldwide.

Recenzie
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Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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