
ONKLOPBARE VENTILATOR TEGEN MUGGEN

Uiterst efficiënt tegen muggen
Nog efficiënter tegen muggen. 
De combinatie van de ventilator met vloeibaar anti-muggenmiddel zorgt
ervoor dat je in huis en 's nachts verlost bent van muggen, en het is nog
efficiënter dan een muggenapparaat dat je in het stopcontact steekt. 
Geniet van de deugddoende afkoeling zonder dat je last hebt van irritante
muggen!

ULTIMATE PROTECT
Ventilator met anti-muggenvloeistof

VU4210F0  

 

 



 Ultimate Protect-ventilator met onderstel: hou jezelf koel en muggenvrij
Ultimate Protect is de onklopbare ventilator tegen muggen. De exclusieve functie met anti-muggenvloeistof biedt
een geweldige bescherming tegen muggen en de combinatie van ventilator en anti-muggenapparaat
optimaliseert de efficiëntie. Geniet van het effect van een koude-luchtventilator terwijl je verlost bent van de
muggen!

PRODUCT BENEFITS

Langdurige prestaties tegen muggen
De vloeibare technologie is duurzamer dan de tabletten. Je hoeft de fles niet elke dag te
vervangen: afhankelijk van het gebruik, kun je dezelfde fles gedurende een aantal weken elke
nacht gebruiken.

Ergonomische en gemakkelijk te gebruiken anti-muggenfunctie
De fles kan eenvoudig en veilig op de ventilator worden geïnstalleerd en vervangen.

Geschikt voor flessen die in de handel verkrijgbaar zijn
Ultimate Protect is geschikt voor de meeste flessen met anti-muggenmiddel die je in de handel
vindt.
De flessen van de bekendste merken, zoals Raid, Baygon, ... passen in de ventilator. Bij de
ventilator wordt een adapter geleverd voor het geval dat je een fles met een specifiek formaat
verkiest.

Krachtige luchtstroom 
Geniet van een deugddoende afkoeling dankzij de krachtige luchtstroom - tot 55 m3/min 

Verstelbaar met 3 snelheden 
Met de 3 verschillende snelheden pas je het koeleffect aan je behoeften aan

Kanteling en oscillatie
Pas de richting van de luchtstroom en de automatische oscillatie aan om de luchtstroom beter
te verspreiden in de kamer.
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Kindveilig rooster
Houd je kleintjes veilig met het stevige, versterkte rooster.

In de hoogte verstelbaar
Met de telescopische voet kun je de ventilator in de hoogte verstellen en aanpassen aan al uw
behoeften.

Product kan tot 10 jaar gerepareerd worden
• Ontworpen voor eenvoudige reparatie 
• Snelle levering van betaalbare reserveonderdelen gedurende 10 jaar 
• 6500 servicecentra wereldwijd
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PRODUCT FEATURES

TYPE PRODUCT
Type Traditioneel

Model Onderstel

Diameter (cm) 40 cm

Diameter (inch) 16

Maximumhoogte (m) 1,45 m

Minimumhoogte (m) 1,15 m
LUCHTPRESTATIES

Max. luchtstroom (m3/min) 55

Min. luchtstroom (m3/min) 40

Automatische oscillatie JA

Richting JA

Aantal messen 3
COMFORTABEL GEBRUIK

Bedieningspaneel Mechanisch

Aantal standen 3

Handvat JA

Lengte netsnoer 1,5 m
GERUISLOOSHEID

Geluidsniveau min 54 dB(A)

Geluidsniveau max 60 dB(A)
INTELLIGENTIE

Andere ANTI-MUGGENVLOEISTOF
VEILIGHEID

Lichtindicator JA

IP 20
VEILIGHEID

Netspanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz

Tropenmotor JA

Vermogen 60 W

[tech.char.country.origin] Viet Nam

Garantie

Additionele garantie

LOGISTIEKE DATA CMMF 4100000457

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

EAN ST : 3121044104572
EAN UC :

1 7 2 14
C20 : 550

C40 : 1 125
HQ4 : 1 150

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 47.0 x 54.0 x 140.0 530 x 215 x 445 (MM) 540 x 225 x 455 (MM) 1 200 x 800 x 1 044 (MM)

gewicht 6.12 7 (KG) 7 (KG) 119 (KG)


