
Specificatii Mosquito Magnet® Executive (Fisa Tehnica): 

● Tehnologia CounterFlow ™ patentată de Mosquito Magnet® 

● Tehnologia inteligentă oferă 5 opțiuni de setare diferite pentru utilizatori - inclusiv 4 moduri de economisire 

a combustibilului care prelungesc durata de viață a buteliei de gaz. 

● Mosquito Magnet® Executive poate porni / opri automat atunci când citirea temperaturii este peste / sub 

10°C. 

● Noua plasă de țânțari rigidă și autonomă a fost special concepută pentru a 

maximiza fluxul de aer continuu, fara blocaje (critic pentru performanța capcanei de țânțari). 

● Mosquito Magnet® Executive este ideal pentru suprafetele mai mari -protejează până la 1 acru. 

● Fără fir - rulează pe o baterie reîncărcabilă personalizată - o încărcare ce tine întregul sezon! 

● Funcționează 24 de ore pe zi pentru o performanță optimă. Începe să lucreze imediat, populația de țânțari 

scade în 4 săptămâni. 

● Ușor de întreținut. Reaprovizionați butelia de gaz și înlocuiți cartușul attractant și plasa la fiecare 21 de zile. 

● Performanță silențioasă, inodoră, în orice condiții meteorologice. 

● Ușor de asamblat, construcție cu greutate redusa, cu bază armată pentru o 

durabilitate sporită. Include roți pentru o relocare ușoară si convenabila. 

● Suportul rezervorului ține butelia de gaz în poziție atunci când se relocalizează capcana. 

● Insecte țintă: Toate speciile de țânțari și alte insecte pungente.. 

● Dimensiuni (cm): 38 x 62 x 75. 

● Greutate: 6 kg. 

● Material: PVC rezistent la raze ultraviolete și oțel tratat. 

● Garanție limitată de un an, politică de returnare pe o perioadă de 30 de zile. 

 

Ce e in cutie: 

● Capcana Mosquito Magnet® Executive 

● Baterie reîncărcabilă personalizată 

● Încărcător de baterii 

● Manualul produsului 

● Plan de întreținere 

● NOTĂ: Butelia de gaz nu este inclusa 

Domeniul de utilizare : dezinfectarea zonelor mici și mijlocii deschise, cum ar fi 

grădini, terase, parcuri, piețe, zone de picnic, piscine, parcări și, în general, toate 

spațiile deschise infestate. Toate capcanele Mosquito Magnet® sunt numai pentru 

uz extern. 


