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K1 HAZER 

Μηχανή HAZE 1500 W με 

ανεμιστήρα συνεχούς ροής, με 

αποκλειστική χρήση του νέου 

υγρού 3L SmartBiB Oktagon 

χωρίς διαρροές. Διαθέτει οθόνη 

OLED για εύκολο χειρισμό, 

αθόρυβη λειτουργία, μόλις 1 

λεπτό προθέρμανση, φωτεινή 

ένδειξη στάθμης υγρού και  δύο 

κανάλια DMX 512, RDM . 

2.190,00 

 

ULTIMATE 2000 

G5 

Μηχανή Atmosphere 5ης γενιάς 

με compressor χωρίς αντίσταση 

συνεχούς ροής ενσωματωμένο 

οδηγός κατεύθυνσης ομίχλης 

στην έξοδο  χωρίς χρόνο 

προθέρμανσης   

DMX 512 ή  0-10V αναλογική ή 

αυτόνομη με χρόνο. Με ένα 5L 

υγρό μπορούμε να έχουμε 80hrs 

συνεχούς ροής , κατανάλωση 

0,05L / ώρα 

3.700,00 

 

ULTIMATE 3000 

G5 

Μηχανή Atmosphere Split 5ης 

γενιάς με compressor χωρίς 

αντίσταση συνεχούς ροής 

ενσωματωμένο οδηγός 

κατεύθυνσης ομίχλης στην 

έξοδο  χωρίς χρόνο 

προθέρμανσης   

DMX 512 ή 0-10V αναλογική ή 

αυτόνομη με χρόνο. Με ένα 5L 

υγρό μπορούμε να έχουμε 80hrs. 

συνεχούς ροής , κατανάλωση 

0,05L / ώρα 

4.863,00 
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ULTIMATE C-

FLUID  

Υγρό για μηχανή  Ultimate2000 

με διάρκεια κρατήματος καπνού 

3+ ώρες (OIL – BASED)  5L 

Όλα τα υγρά παράγονται και 

εμφιαλώνονται από τη Swefog 

στην Σουηδία. 

117,40 

 

HD FOG FLUID 

Υγρό για μηχανή καπνού  

(WATER – BASED) 5L 

Δημιουργεί καπνό υψηλής 

πυκνότητας με μεγάλο χρόνο 

αναμονής. Συμβατό με τα 

περισσότερα μηχανήματα 

καπνού και ομίχλης στην αγορά. 

Όλα τα υγρά παράγονται και 

εμφιαλώνονται από τη Swefog 

στην Σουηδία. 

50,30 

 

MD HAZE FLUID 

Υγρό για μηχανή Haze 

(WATER – BASED) 5L 

Δημιουργεί ομίχλη υψηλής 

πυκνότητας με μεγάλο χρόνο 

αναμονής. Συμβατό με τα 

περισσότερα μηχανήματα 

καπνού και ομίχλης στην αγορά. 

Όλα τα υγρά παράγονται και 

εμφιαλώνονται από τη Swefog 

στην Σουηδία. 

50,30 

 

K1 MOLECULAR 

FLUID 

Υγρό για μηχανή ομίχλης 

Swefog K1 σε ειδική 

συσκευασία Oktagon™, bag-in-

box 3L 

Δημιουργεί ομίχλη υψηλής 

πυκνότητας με μεγάλο χρόνο 

αναμονής. Συμβατό με τα 

περισσότερα μηχανήματα 

καπνού και ομίχλης στην αγορά. 

Όλα τα υγρά παράγονται και 

εμφιαλώνονται από τη Swefog 

στην Σουηδία. 

44,40 

 

https://e-avshop.com/index.php?route=product/product&path=59_112_118_173&product_id=553

