Uk British
Tobacco

Blackcurrant
Το μαύρο
φραγκοστάφυλο είναι
μια από τις γεύσεις
φρούτων που δεν πρέπει
να χάσετε. Αυτή η γεύση
είναι ιδανική για όσους
αγαπούν τα φρουτώδη
μείγματα υγρού.

Strawberry
Milkshake
Το milkshake
φράουλας
συνδυάζει φράουλα
και βανίλια για να
δημιουργήσει μια
απαλή γεύση milkshake φράουλας.

Αν θέλετε την παραδοσιακή
γεύση καπνού, αυτό το υγρό
μπορεί να σας το προσφέρει.
Ένα τέλειο ολοήμερο vape,
ειδικά για εκείνους που δεν
τους αρέσουν τα φρουτώδη
μείγματα.

Uk Heizen
Ένα κλασικό με
τις καλύτερες
πωλήσεις, το Heizen
είναι ένα αφηρημένο
μείγμα από μπλε
βατόμουρο, λευκό
γλυκάνισο και
δροσιστική μενθόλη.

Virginia
Tobacco
Καπνός - μια τέλεια
ισορροπημένη,
ανάλαφρη και
σκοτεινή νότα
καπνού για μια
τολμηρή και
απολαυστική
εμπειρία.

Edge Hybrid Starter Kit V2
Η πρώτη συσκευή για το άτμισμα που γεφυρώνει το κενό
μεταξύ ατμίσματος και καπνίσματος .
Το κομψό και συμπαγές εξωτερικό μέρος διαθέτει pod
νικοτίνης, διαθέσιμο σε 12-18mg και ειδικά σχεδιασμένο
για να μην έχει διαρροές. Στη συνέχεια, ο ατμός
φιλτράρεται μέσω του ειδικά σχεδιασμένου φίλτρου EDGE
HYBRID, για να απολαύσεις στο απόλυτο την μοναδική
έκρηξη από δροσιστική μενθόλη.
Τα EDGE HYBRID Pods διατίθενται σε 3 από τις καλύτερες
σε πωλήσεις γεύσεις: αναζωογονητική μενθόλη, απαλό
καπνό και πικάντικο μαύρο φραγκοστάφυλο - έντονη
γεύση με κάθε ρουφηξιά!

British Tobacco

Blackcurrant

Τα πακέτα αναπλήρωσης EDGE HYBRID περιέχουν
όλα όσα χρειάζεστε για να “φορτώσετε” ξανά και
να συνεχίσετε το
ταξίδι σας HYBRID.
Καπνός - μια τέλεια
ισορροπημένη,
ανάλαφρη και
σκοτεινή νότα
καπνού για μια
τολμηρή και
απολαυστική
εμπειρία.

Τα πακέτα αναπλήρωσης EDGE HYBRID περιέχουν
όλα όσα χρειάζεστε για να “φορτώσετε” ξανά και
να συνεχίσετε το
ταξίδι σας HYBRID.
Μαύρο
φραγκοστάφυλο
- ένα μαγευτικό
προφίλ που
σκάει με πλούσια
και πικάντικη
γεύση μαύρου
φραγκοστάφυλου.

GO ANYWHERE.
GO ANYTIME.
FIND YOUR FREEDOM WITH
THE NEW EDGE GO

edgevaping

@edge.vaping

edgevaping.com

This product contains nicotine which is highly addictive. 18+ only.

Edge Go V2 Device

Η συσκευή συστήματος pod, σας δίνει έναν εξαιρετικά εύκολο τρόπο ατμίσματος - απλώς
εφαρμόστε το pod στη συσκευή GO και ατμίστε - χωρίς ακατάστατα υγρά, περίεργες ρυθμίσεις για
να ανησυχείτε.
Συνδυάζοντας τέλειες γεύσεις καπνού και μενθόλης, τα Pods μας θα σας κρατήσουν για πολύ
καιρό και χωρίς υπερβολικό κόστος.
Διαθέτει την καινοτόμο μπαταρία GO νέας γενιάς, ένα καλώδιο ταχείας φόρτισης USB-C και τη
δημοφιλέστερη γεύση Very Menthol. Αυτό το κιτ είναι πλήρες με όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε
για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο άτμισμα.
Ικανοποίηση με έναν νέο και βελτιωμένο αισθητικό σχεδιασμό μαζί με ένα ευρύ φάσμα
καινοτόμων χαρακτηριστικών. Η νέα μπαταρία 450mAh προσφέρει:
Έως και 30% περισσότερη ζωή από τον προκάτοχό του με βελτιωμένη τεχνολογία φόρτισης USB-C
που ελαχιστοποιεί τον χρόνο διακοπής λειτουργίας
Ηρεμία με την ενσωμάτωση χαμηλής τάσης, βραχυκυκλώματος, προστασίας από ατμούς και
υπερφόρτιση
Ανατροφοδότηση μέσω της οθόνης 3 LED σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε
την εμπειρία ατμίσματος στο σπίτι ή εν κινήσει.

Edge Go Pod
Very Menthol

Edge Go Pod
Forest Fruits

Σαν μια τυπική μενθόλη
αλλά με περισσότερο
EDGE! Αυτό το υγρό έχει
έντονη και φρέσκια γεύση
μενθόλης

Δοκιμάστε την πλούσια
γλυκιά γεύση των
κόκκινων μούρων
και των μαύρων
φραγκοστάφυλων.

Edge Go Pod
British Tobacco
Το British Tobacco δημιουργήθηκε με
γνώμονα την παραδοσιακή
γεύση καπνού. Είναι μια
υπέροχη γεύση για όλη την
ημέρα, ιδανική για όσους
κάνουν τη μετάβαση στο
άτμισμα από το κάπνισμα.

Edge Go Pod
American Tobacco
Είναι ιδανικό για όσους
αναζητούν τη γλυκιά
ψημένη γεύση ενός
αμερικανικού τσιγάρου.

Edge Pro
Με την ταχύτερη αλλαγή αντίστασης παγκοσμίως!
Σας καλωσορίζουμε στην επόμενη γενιά ολοήμερου ατμίσματος.
Το νέο EDGE Pro συνδυάζει τον καινοτόμο σχεδιασμό με τη στιβαρή πρακτικότητα, προσφέροντας τον
απόλυτο σύντροφο για το ταξίδι σας στο άτμισμα. Με την απλότητα, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία
στον πυρήνα του, το EDGE Pro είναι μια λύση όλα-σε-ένα, που παρέχει ατελείωτη ικανοποίηση, κάθε μέρα.
Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Rapid Release Coil σημαίνει ότι μπορείτε να
αλλάξετε την αντίστασή σας σε χρόνο ρεκόρ, με αποτέλεσμα να ατμίζετε ξανά σε δευτερόλεπτα. Με μια απλή
περιστροφή και έλξη, η αλλαγή αντίστασης γίνεται γρηγορότερη από ποτέ.
Γρήγορη επαναπλήρωση, χωρίς το χάος.
Το EDGE Pro διαθέτει εξωτερική θύρα πλήρωσης για ασύγκριτα γρήγορη και εύκολη αναπλήρωση
Επανάσταση στην Υγιεινή
Η κατασκευή all-in-one της κάθε αντίστασης σημαίνει ότι η κάθε μια συνοδεύεται από ένα φρέσκο 
ενσωματωμένο επιστόμιο με κάθε αλλαγή , βελτιστοποιώντας την υγιεινή και διασφαλίζοντας την απόλυτη
ικανοποίησή σας με κάθε εισπνοή.
Μορφή και λειτουργία
Με μια ισχυρή μπαταρία 1500mAh, το Pro θα σας προσφέρει εξαιρετική απόδοση ακόμη και σε μεγάλες
περιόδους χρήσης. Συσκευασμένο σε ανθεκτικό μεταλλικό σώμα, το Pro έχει σχεδιαστεί για να είναι κομψό
και βολικό.

Edge Pro Coils
Η πιο γρήγορη αλλαγή αντίστασης που έγινε ποτέ
Με κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα Rapid Replace Coil
είναι το επαναστατικό νέο σύστημα αντίστασης που επιτρέπει την αλλαγή
χωρίς κόπο - όχι πλέον ακατάστατο υγρό στα δάχτυλά σας. Απλώς βιδώστε
την αντίσταση και είστε έτοιμοι. Ένα φρέσκο ενσωματωμένο

επιστόμιο,
βελτιστοποιώντας την υγιεινή και διασφαλίζοντας την πλήρη ικανοποίησή σας
με κάθε ρουφηξιά.
Με αντίσταση 1,2 ohms, κατάλληλες για να λειτουργούν και με υγρά υψηλού
ποσοστού VG
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ:
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.

