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TYTUŁ: Wentylator kolumnowy AIR NATUREL FanTastic 20m2

CENA: 419,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:  Nowy , Gwarancja

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Wentylator kolumnowy AIR NATUREL FanTastic

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 FanTastic:

Model: FANT0001
Typ: kolumnowy
Obsługiwana powierzchnia max.: 20 m2
Ilość prędkości pracy: 3
Przepływ powietrza max.: 455 m3/h
Poziom hałasu max.: 50 dB
Zużycie energii min./max.: 28/50 W
Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz / 1 Ph
Wymiary urządzenia szer./wys./gł.: 200/900/200 mm
Wymiary opakowania szer./wys./gł.: 235/945/235 mm
Waga netto: 3, 7 kg
Waga brutto: 5 kg
Kolor: biały
Gwarancja: 24 m-ce

Wentylator kolumnowy AIR NATUREL FanTastic to urządzenie przeznaczone do użytku w pomieszczeniach o powierzchni do 20 m2. Jego
nowoczesna, smukła obudowa doskonale wkomponuje się w scenerię sypialni, salonu czy gabinetu a wielość wbudowanych funkcji -
oscylacja nadmuchu, imitacja naturalnego wiatru, programator czasowy czy funkcja trybu nocnego - z pewnością zaspokoi oczekiwania
najbardziej wymagających użytkowników.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą dotykowego panelu kontrolnego znajdującego się w szczytowej części jednostki oraz
pilota zdalnego sterowania.

Funkcje panelu kontrolnego i pilota AIR NATUREL FanTastic:

1. przycisk OSCYLACJA + kontrolka - umożliwia zmianę jednokierunkowego nawiewu na wielokierunkowy w zakresie 180 stopni

2. przycisk MODE + kontrolki wybranego trybu - uruchamia tryb WIATR w jednej z trzech opcji:

normalny - wentylator pracuje z wybraną prędkością LOW/MED/HI
naturalny - wentylator pracuje z wybraną prędkością LOW/MED/HI imitując naturalne podmuchy wiatru
nocny - siła nadmuchu powoli obniża się co zmniejsza ryzyko narażenia śpiącego na przeziębienie

3. przycisk TIMER - umożliwia nastawienie czasu wyłączenia jednostki - 15 możliwych opcji w zakresie od 0, 5 do 7, 5 godziny
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4. przycisk SPEED + kontrolki nastawień - wybór prędkości pracy wentylatora LOW/MED/HI

5. przycisk POWER - włącza/wyłącza urządzenie

AIR NATUREL FanTastic posiada wbudowany termometr, którego wskazania widoczne są na wyświetlaczu LED oraz zmywalny filtr
powietrza. Charakteryzuje się dużą w stosunku do swoich wymiarów wydajnością (455 m3/h) oraz bardzo niskim poziomem hałasu (50
dB), dodatkowo niewielka w stosunku do rozmiarów masa urządzenia (3, 7 kg) umożliwia jego łatwą relokację.

Wysyłka:

Przesyłka kurierska - 0 zł

Przesyłka kurierska pobraniowa - 0 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


