
Krachtige & stille verkoeling

ESSENTIAL + STAAND VU4410
Essential + Stand Meca

VU4410F0

 

 

 Dankzij de Essential + staande ventilator van Rowenta kunt u voluit genieten van een krachtige en stille
verfrissing. Deze ventilator levert uitstekende prestaties, is stil in gebruik, beschikt over drie snelheden en een
reeks praktische functies. Het is een onmisbare aanvulling in huis tijdens de warmere maanden.

*The rate may vary +/- 10% depending on the products

 



PRODUCTVOORDELEN

Krachtige verkoeling
Essential + levert een krachtige en efficiënte werking dat een uitstekende verfrissing tot wel 55
m3/min* bereikt. Hij is bovendien uitgerust met een duurzame koperen motor voor langdurige
prestaties, waardoor hij extra bestendig is tegen hoge temperaturen. * Kan +/-10% variëren
naargelang het product

Stilte
Geniet van een rustige verfrissing (54dBA)* terwijl u tv kijkt, werkt, of samen met familie en
vrienden tijd doorbrengt. *Op minimale snelheid

3 snelheden voor een optimale verfrissing
Drie verschillende instelbare snelheden zorgen voor de ideale verfrissing naargelang de
behoeften.

Ultracompact
Het ultracompacte ontwerp maakt het verplaatsen eenvoudig en het opbergen makkelijk.

Uitstekende luchtdiffusie
Automatische oscillatie en oriëntatie zorgen voor een uitstekende luchtdiffusie.

Verstelbare hoogte
De hoogte van de ventilator is eenvoudig te verstellen (tot 1,3m) afhankelijk van uw voorkeur, zij
het voor gebruik in de woonkamer of ter hoogte van het bed.

Herstelbaar product - 10 jaar

Ontworpen met oog op eenvoudig herstel
Goedkope en snelle levering van reserveonderdelen gedurende 10 jaar of langer
6500 herstelcentra wereldwijd
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verpakkingverpakking

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

TYPE PRODUCT
Type Traditioneel

Model Onderstel

Diameter (cm) [40 cm]

Maximumhoogte (m) [1,3 m]

Minimumhoogte (m) [0,9 m]

Afmetingen (L x H x D in m) m
LUCHTPRESTATIES

Max. luchtstroom (m3/min) [55]

Automatische oscillatie Ja

Richting Ja

Aantal messen [3]
COMFORTABEL GEBRUIK

Lengte netsnoer m

Bedieningspaneel Mechanisch

Aantal standen [3]

Timer (h) h

Type stekker EUR

[Plug Color] Wit
GERUISLOOSHEID

Geluidsniveau min [54 dB(A)]

Geluidsniveau max dB(A)

Nachtstand Ja
VEILIGHEID

Netspanning [220-240 V]

Frequentie 50-60 Hz

Tropenmotor Ja

Vermogen W

Kleuren [White]

[Sound level] [Quiet (45 to 55 db(A))]

[Number of settings] [3 speeds]

Land van herkomst Viet Nam

LOGISTIEKE DATA CMMF 4100000623

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

EAN ST : 3121044106231
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)
425,0 x 450,0 x 1300,0 (mm) 540 x 225 x 455 (MM) 540 x 225 x 455 (MM) 1 200 x 800 x 1 044 (MM)

gewicht 5,9 (KG) 6 (KG) 6 (KG) 105 (KG)


