
De ventilator waar muggen niet tegenop kunnen

MOSQUITO SILENCE VU6410F0
VU6410F0

 

 

 Bestrijd hoge temperaturen en muggen tegelijkertijd met de nieuwe Rowenta Mosquito Silence staande
ventilator. Intense verfrissing en maximale bescherming tegen muggen, elke nacht opnieuw, met deze
gebruiksvriendelijke ventilator die ook erg comfortabel is dankzij de stille modus en de afstandsbediening.

*Externe test uitgevoerd in december 2018, vs. anti-muggenvloeistof zonder ventilator **Op maximale positie, tot 60 nachten van 8
uren
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PRODUCTVOORDELEN

Anti-muggenbescherming waar u op kan rekenen
De luchtstroom van de ventilator verbetert de verspreiding van het anti-muggenproduct
waardoor het twee keer meer effect heeft dan een klassieke verspreider voor in het
stopcontact* en u bent zeker van uw bescherming tegen muggen voor tot wel 60 nachten**!
Comfortabel, veilig en ergonomisch, open gewoon het deurtje boven het bedieningspaneel,
bevestig het flesje met anti-muggenproduct op het verbindingsstuk, sluit het deurtje en druk op
de "anti-muggen" knop om te activeren.

Intense verfrissing
De vijf bladen zorgen voor een krachtige luchtstroom (tot 65m3/min*) met 4 snelheden
(waaronder stille modus) die perfect aansluiten bij ieders behoefte, terwijl het oriënteerbaar
rooster (40 cm diameter) en de elektronische oscillatie zorgen voor een betere
luchtverspreiding. *Snelheid kan +/- 10% afwijken afhankelijk van het product

Silence
Twee keer stiller dan Mosquito Protect*, dankzij de stille modus (50dBA) kan u er dag en nacht
ongestoord gebruik van maken. *Op minimale snelheid

Extreem gebruikscomfort
Beheer eenvoudig alle instellingen (anti-muggenfunctie, timer, snelheden, oscillatie) via het
intuïtief elektronisch bedieningspaneel en/of de handige afstandsbediening*. *Batterijen niet
inbegrepen

Anti-muggen compatibiliteit
Compatibel met de meeste merken verkrijgbaar op de markt, dankzij het inbegrepen
aansluitstuk.
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

TYPE PRODUCT
Type Traditioneel

Model Onderstel

Diameter (cm) [40 cm]

Diameter (inch) [16]

Maximumhoogte (m) [1,44 m]

Minimumhoogte (m) [1,13 m]

Afmetingen (L x H x D in m) [0,44x0,44x1,44 m]
LUCHTPRESTATIES

Max. luchtstroom (m3/min) [58m3]

Automatische oscillatie Ja

Richting Ja

Aantal messen [5]
COMFORTABEL GEBRUIK

Bedieningspaneel Elektronisch

Aantal standen [6]

Handvat Ja

Afstandsbediening Ja

Timer (h) Ja

Timer (h) [8 h]

Scherm Led
GERUISLOOSHEID

Geluidsniveau min [50 dB(A)]

Nachtstand Ja
INTELLIGENTIE

Andere [SILENCE MODE ANTI-MOSQUITO FUNCTION]
VEILIGHEID

Automatische uitschakeling Ja
VEILIGHEID

Netspanning [220-230 V]

Frequentie 50 Hz

Tropenmotor Ja

Vermogen [60 W]

Land van herkomst Viet Nam

LOGISTIEKE DATA CMMF 4100000577

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

EAN ST : 3121044105777
EAN UC :

1 7 2 14
C20 : 530

C40 : 1 115
HQ4 : 1 115

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 585 x 205 x 445 (MM) 590 x 210 x 455 (MM) 1 200 x 800 x 1 054 (MM)

gewicht 10,5 (KG) 10,5 (KG) 168 (KG)


