
Een geruisloze luchtstroom

TURBO SILENCE EXTREME + STAAND VU5740
Turbo Silence Extreme + Stand Meca

VU5740F0  

 

 Geniet van een uitstekende verfrissing in totale stilte met Rowenta's Turbo Silence Extreme + staande ventilator.
Ideaal om in alle rust en stilte te kunnen slapen, tv-kijken, werken of studeren. Deze hoogwaardige ventilator is de
krachtigste en stilste ventilator die Rowenta ooit heeft ontworpen*! *42 dBA op minimumsnelheid en 80m3/min
op maximumsnelheid, onder de mechanische staande ventilatoren

 



PRODUCTVOORDELEN

De krachtigste*
Met een extreme verfrissing tot 80 m3/min** op maximale snelheid, is Turbo Silence Extreme +
de krachtigste ventilator ooit ontworpen door Rowenta*.
*Onder de mechanische staande ventilatoren
* Kan +/-10% variëren naargelang het product

De stilste*
Geniet van onverstoorde verfrissing dankzij de stilste ventilator ooit ontworpen door Rowenta*,
die met slechts 42 dBA op een minimumsnelheid werkt - perfect om te slapen, TV te kijken, te
werken of te studeren. *Onder de mechanische staande ventilatoren

4 instelbare snelheden
Vier verschillende snelheden, waaronder de stille nachtstand en de extreme kracht van de
Turbo Boost-stand, zorgen voor een op maat afgestemde verfrissing die al uw behoeften
tegemoet komt.

Uitstekende luchtverspreiding
Automatische oscillatie (120° hoek) en oriëntatie zorgen voor een brede luchtverspreiding in de
kamer.

Mooi ontwerp met verstelbare hoogte
Een mooi, nieuw en modern ontwerp met verstelbare hoogte tot 1,45 m.

Herstelbaar product - 10 jaar

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

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]

Diameter (inch) [16]

Maximumhoogte (m) [1.45 m]

Minimumhoogte (m) [1.20 m]

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

Max. luchtstroom (m3/min) [80]

Turboboost Ja

Automatische oscillatie Ja

Richting Ja

Aantal messen [5]
COMFORTABEL GEBRUIK

Bedieningspaneel Mechanisch

Aantal standen [4]

Timer (h) [1-2-4-8 h]

Scherm Led
GERUISLOOSHEID

Geluidsniveau min [44 dB(A)]

Nachtstand Ja
VEILIGHEID

Lichtindicator Ja
VEILIGHEID

Netspanning [220 V]

Frequentie 50 Hz

Vermogen [70 W]

Kleuren [White]

[Sound level] [Very quiet (<45 db(A))]

[Number of settings] [4 speeds]

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830007690

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

EAN ST : 3121040076903
EAN UC :

1 5 2 10
C20 : 414
C40 : 864
HQ4 : 933

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
430,0 x 453,0 x 1320,0 (mm) 670 x 225 x 455 (MM) 673 x 228 x 458 (MM) 1 200 x 800 x 1 044 (MM)

gewicht 8,5 (KG) 9,46 (KG) 9,46 (KG) 115,6 (KG)


