
KOEL AF IN STIJL

Extra grote dekking met oscillatie van 180°
Eole Infinite is uitgerust met nieuwe oscillatietechnologie en dekt 180°. Hij
zorgt voor een extra grote luchtstroom in de kamer.

EOLE INFINITE
TORENVENTILATOR

VU6620F0  

 

 



 Eole Infinite-torenventilator: blijf koel in stijl
Geniet van de perfecte combinatie van elegantie, gebruiksgemak en hoge prestaties met de Eole
Infinite-kolomventilator! Met nieuwe oscillatie van 180° en krachtige luchtstroom voor nog meer afkoeling.
 

PRODUCT BENEFITS

Verbeterde koeling
Betere luchtsnelheid in vergelijking met de vorige serie Eole Crystal-torenventilators, voor een
betere afkoeling. Met de 3 verschillende snelheden pas je het koeleffect aan je behoeften aan.
*in vergelijking met de vorige serie Eole Crystal

Hoog, smal ontwerp
1 m hoog en extra smal zodat hij perfect in je interieur past. Heel elegant en past overal, van je
woonkamer tot je slaapkamer.

Veilig openen voor eenvoudig reinigen
Afneembaar rooster aan de achterzijde om binnenin gemakkelijk te kunnen reinigen. Dankzij dit
veilige openingssysteem kan het onderhoud gemakkelijk verlopen en levert de ventilator
langdurige prestaties.

Heel stabiel
Grote basis en oscillerend systeem in het vaste deel van de toren zorgen voor een perfecte
stabiliteit en maken hem nog veiliger.

Timer tot 3 uur
Timer tot 3 uur voor comfortabel gebruik. Kies de gewenste timing waarna het apparaat
automatisch stopt.

Gemakkelijk mee te nemen
Geïntegreerd en ergonomisch handvat om het apparaat gemakkelijk te verplaatsen en op te
bergen.

Grote verspreiding dankzij hoog rooster
 
15% hoger rooster vooraan dan de vorige serie Eole Crystal, voor een betere verspreiding van
onder tot boven.
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Lichtgewicht
Lichtgewicht ontwerp om hem gemakkelijk te verplaatsen naar een andere kamer of op te
bergen in een kast.

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

TYPE PRODUCT
Type Toren

Model Onderstel

Maximumhoogte (m) 1 m

Minimumhoogte (m) 1 m
LUCHTPRESTATIES

Automatische oscillatie JA
COMFORTABEL GEBRUIK

Bedieningspaneel Mechanisch

Aantal standen 3

Handvat JA

Timer (h) JA

Timer (h) 3 h

Lengte netsnoer 1,5 m
GERUISLOOSHEID
INTELLIGENTIE

Andere OSCILLATIE VAN 180°
VEILIGHEID

IP 20
VEILIGHEID

Netspanning 220-240 V

Frequentie 50 Hz

Vermogen 40 W

[tech.char.country.origin] China

Garantie

Additionele garantie

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830006214

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

EAN ST : 3121040062142
EAN UC :

1 4 5 20
C20 : 600

C40 : 1 300
HQ4 : 1 400

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 285.0 x 285.0 x 100.0 1 015 x 210 x 180 (MM) 1 020 x 215 x 185 (MM) 1 200 x 800 x 1 234 (MM)

gewicht 3.9 4,7 (KG) 4,7 (KG) 115 (KG)


