
Stille technologie
Extreme stilte ongeacht de luchtstroom. Van de stille nachtstand tot de
uiterst sterke Turbo boost-snelheid: het geluidsniveau is heel laag. Geniet
van intense afkoeling zonder te worden gestoord door uw toestel.

TURBO SILENCE DESK EXTREME VU2640
TURBO SILENCE EXTREME TABLE 16''

VU2640F0  

 

 Kracht die je niet hoort
Turbo Silence Extreme geeft onmiddellijk een gevoel van intense frisse lucht met uiterst stille technologie. De
instellingen gaan van de stille nachtstand tot de uiterst sterke Turbo Boost-functie voor optimaal comfort.
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PRODUCT BENEFITS

Sterke luchtstroom
De uiterst sterke luchtstroom zorgt onmiddellijk voor een gevoel van frisse lucht, tot 80
m3/min.*

*De luchtstroom kan +/- 10% variëren naargelang van het model.

Turbo Boost-functie
De Turbo Boost-stand is voor uiterst sterke lucht. Deze 4e snelheid creëert een intens
luchtstroomniveau van 80 m3/min*.
*De luchtstroom kan +/- 10% variëren naargelang van het model.

Stille nachtstand
Geniet van ontspannende, koele nachten in warme seizoenen! Dankzij de stille nachtstand op
slechts 45 dB(A) kun je slapen zonder de ventilator te horen.

Brede luchtverspreiding
De verspreiding van de lucht is heel breed: met een bereik tot 120°! Brede verspreiding voor
optimale afkoeling in de hele kamer.

Richting & Automatische Oscillatie
Selecteer de oscillatiestand voor een wijdverspreide luchtstroom in de hele kamer en pas de
richting aan met het oog op je comfort.

Handgreep om het toestel te verplaatsen
Geïntegreerde en ergonomische handgreep om het toestel gemakkelijk te verplaatsen en op te
bergen. Het tafelmodel kan gemakkelijk op een bureau of nachttafel worden geplaatst dankzij
het compacte formaat.
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PRODUCT FEATURES

TYPE PRODUCT
Type Traditioneel

Model Tafel

Diameter (cm) 40 cm

Diameter (inch) 16''

Maximumhoogte (m) 0.65 m

Afmetingen (L x H x D in m) 0.35x0.65x0.35 m
LUCHTPRESTATIES

Turboboost JA

Automatische oscillatie JA

Richting JA

Aantal messen 5
COMFORTABEL GEBRUIK

Bedieningspaneel Mechanisch

Aantal standen 4 snelheden

Handvat JA
GERUISLOOSHEID

Nachtstand JA
VEILIGHEID

IP 20
VEILIGHEID

Netspanning 220-240 V

Frequentie 50 Hz

Vermogen 70 W

[tech.char.country.origin] China

Garantie

Additionele garantie

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830005774

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040057742
EAN UC :

1 10 2 20
C20 : 720

C40 : 1 420
HQ4 : 1 640

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 520 x 145 x 530 (MM) 530 x 145 x 540 (MM) 1 200 x 800 x 1 214 (MM)

gewicht 4,45 (KG) 4,45 (KG) 110 (KG)


