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TYTUŁ: Wentylator biurkowy AIR NATUREL Naos biały

CENA: 209,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:  Nowy , Gwarancja

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Klimazona (.: klimazona :.)
  Adres:
  Miasto: Brwinów
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 696 909 696
                

OPIS:

Wentylator biurkowy AIR NATUREL Naos

AIR NATUREL to francuska firma utworzona w 2006 r., której dewizą jest
"Zdrowe powietrze w domu", a misją znalezienie rozwiązania jednej z
głównych trosk współczesnego świata - poprawa jakości powietrza, którym
oddychamy w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie spędzamy 90% naszego
życia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AIR NATUREL NAOS:

Model: NAOS0002

Typ: biurkowy

Obsługiwana powierzchnia max.: 20 m2

Ilość prędkości pracy: regulacja płynna

Przepływ powietrza: 860 m3/h

Poziom hałasu max.: 49 dB

Zużycie energii max.: 32 W

Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz / 1 Ph

Średnica wiatraka: 200 mm

Wymiary urządzenia szer./wys./gł.: 210/340/200 mm

Waga netto: 2, 4 kg

Waga brutto: 3 kg

Kolor: biały

Gwarancja: 24 m-c

Wentylator biurkowy AIR NATUREL Naos to niewielkie gabarytami urządzenie
przeznaczone do użytku w pomieszczeniach o powierzchni do 20 m2.
Wykonany został z materiałów najwyższej jakości, a jego solidna, żelazna
podstawa zapewnia stabilność podczas pracy usytuowanego na stole czy
biurku urządzenia. Zaprojektowany przez AIR NATUREL zachwyca prostotą
formy, będąc eleganckim połączeniem klasycznej formy wentylatora i
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wzornictwa âmade in Franceâ� z pewnością stanie się ozdobą biura, salonu
czy sypialni.

AIR NATUREL Naos charakteryzuje się niezwykle dużą w stosunku do swoich
wymiarów wydajnością - 860 m3/h oraz zaskakująco niskim poziomem hałasu -
jego praca na niskich obrotach jest nieomal bezgłośna. Jest także
urządzeniem niezwykle energooszczędnym, zużycie energii na poziomie 32 W
pozwala na wielogodzinną pracę bez obawy o rachunek za prąd.

Wysyłka:

Przesyłka kurierska - 10 zł

Przesyłka kurierska pobraniowa - 15 zł

Odbiór osobisty - 0 zł

Odbiór osobisty możliwy po ustaleniu terminu.

Kontakt:

+48 696 909 696

pon.- pt. 8:00 - 17:00

Nasze produkty znajdą Państwo na Allegro - działamy pod nazwą użytkownika: Klimazona


