
 

 

 

 

ماسک 

 معرفی اجمالی 

ی این شرکت است که در عین سادگی بسیار کاربردی طراحی شده است. یکی از  دار فوق یکی از تولیدات ساده ماسک سوپاپ

ی بازدم فرد در فضای داخلی ماسک  های تنفسی دارند تجمع گرما و رطوبت زیادی است که در نتیجه مشکالتی که افراد با ماسک

توان از طریق کش  لطف وجود سوپاپ تا حد زیادی رفع شده است. این ماسک را می شود. در این محصول این مشکل به ایجاد می

  قابل تنظیمی که دارد روی صورت قرار داد. وجود یک پالستیک منعطف در بخش باالیی ماسک نیز موجب شده تا کاربر بتواند به

ک و صورت وارد فضای داخلی ماسک شود. ی بین ماس شکل مناسبی ماسک را روی صورت خود قرار دهد تا هوای کمی از فاصله

درصد گردوغبار و ذرات معلق در هوا را فیلتر کند 09تواند تا میزان  این ماسک قدرت فیلتراسیون باالیی دارد و می

نقدو بررسی 
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 مشخصات محصول 
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