
Luchtstroom altijd van het goede niveau

VU6210F0 Eole Compact
EOLE COMPACT MINI TOWER FAN

VU6210F0  

 

 Perfecte luchtstroom gecombineerd met elegant design in de kolomventilator Rowenta Eole Compact . Door de
3D-luchtstroomtechnologie voor betere verdeling en brede oscillatie, krijgt u volledige controle, gemakkelijk
vervoer en talrijke handige functies, terwijl hij perfect in elk huis past.

 



PRODUCTVOORDELEN

3D-luchtstoomtechnologie
Afstelbare verticale roosteroriëntatie met brede horizontale oscillatie garandeert betere
verdeling van de luchtstroom, voor perfecte persoonlijke verfrissing.

Luchtsnelheid even efficiënt als met klassieke drieschoepige tafelventilator*
U moet geen compromissen sluiten voor vermogen of design. Met Eole Compact is
luchtsnelheid even efficiënt als met klassieke drieschoepige tafelventilator*
* Vergeleken met de luchtsnelheid van de drieschoepige ventilator Rowenta VU2110 10"

Stil
Minder dan 45 dBA in minimale instelling, voor ongestoord werken, studeren of slapen.
* op minimale snelheid

Extreem comfortabel, intuïtief gebruik
Auto-modus stelt automatisch de snelheid af op de kamertemperatuur: 70°= snelheid 1
(minimale instelling); 70-77°= snelheid 2 (tusseninstelling); 77° = snelheid 3 (maximale
instelling).
Een LED-display geeft de omgevingstemperatuur weer voor maximaal comfort.

Draagbaar en licht
Gemakkelijk vervoer dankzij een licht design en geïntegreerde greep.

Gemakkelijke snoeropslag
Het stroomsnoer kan in de voet worden opgeborgen zodat het toestel eleganter is.

Timer tot to 8 uur
Digitale timer tot 8 uur voor comfortabel gebruik. Kies tussen de instellingen - 1H, 2H, 4H en 8H
voor één uur, twee uur, vier uur en acht uur - waarna het toestel automatisch stopt.
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Ecologische auto-uit-functie
Stopt automatisch na 12 uur! Bespaar geld en energie.

Totale controle
3 snelheden voor totale controle voor uw behoeften
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

[TYPE OF PRODUCT]
Type Toren

Model [Desk]

Maximumhoogte (m) [0,4 m]

Minimumhoogte (m) [0,4 m]

Afmetingen (L x H x D in m) [0,144 X 0,393 X 0,144 m]
[AIR PERFORMANCE]

Max. luchtstroom (m3/min) 1,3

Automatische oscillatie JA
[COMFORT IN USE]

Bedieningspaneel Elektronisch

Aantal standen 3

Handvat JA

Timer (h) JA

Timer (h) [8 h]

Scherm Led

Lengte netsnoer [1,35 m]
[QUIETNESS]

Geluidsniveau min [45 dB(A)]

Geluidsniveau max [60 dB(A)]
[INTELLIGENCE]

Andere ORIËNTEERBAAR ROOSTER
[SAFETY]

Automatische uitschakeling JA

Lichtindicator JA

IP 20
[TECHNICAL CHARACTERISTICS]

Netspanning [220-240 V]

Frequentie 50/60 Hz

Tropenmotor JA

Vermogen [30 W]

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830006725

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

EAN ST : 3121040067253
EAN UC :

4 24 2 48
C20 : 1 680
C40 : 3 720
HQ4 : 3 840

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 393 x 144 x 144 185 x 185 x 435 (MM) 380 x 380 x 450 (MM) 1 200 x 800 x 1 024 (MM)

gewicht 2,375 (KG) 9,5 (KG) 135 (KG)


