EOLE COMPACT VU6210F0
Mini sloupový ventilátor Rowenta Eole Compact VU6210F0
VU6210F0

Vždy správná rychlost proudění vzduchu
Ve sloupovém ventilátoru Rowenta Eole Compact se dokonalé proudění vzduchu snoubí s elegantním designem.
Díky 3D technologii proudění vzduchu zajišťující lepší distribuci a široký úhel otáčení nabízí ventilátor naprostou
kontrolu, snadné přenášení a řadu praktických funkcí a dokonale se hodí do každé domácnosti.

VÝHODY PRODUKTU
Technologie 3D proudění vzduchu
Nastavitelná vertikální orientace mřížky se širokým horizontálním úhlem otáčení zajišťují lepší
distribuci vzduchu a dokonalé osvěžení.

Rychlost proudění vzduchu srovnatelná s klasickými stolními ventilátory se třemi lopatkami*
Výkon nemusí jít na úkor designu – ventilátor Eole Compact nabízí stejnou rychlost proudění
vzduchu jako klasické stolní ventilátory se třemi lopatkami*
* Srovnání s rychlostí proudění vzduchu ventilátoru Rowenta VU2110 10“ se třemi lopatkami

Tichý provoz
Při minimálním nastavení má hlučnost do 45 dBA, takže umožňuje nerušenou práci, studium
nebo spánek.
* Při minimální rychlosti otáčení

Dokonalé pohodlí, intuitivní použití
Automatický režim reguluje otáčky podle teploty v místnosti: < 21 °C = rychlost 1 (minimální
nastavení); 21–25 = rychlost 2 (střední nastavení); > 25 °C = rychlost 3 (maximální nastavení).
Praktický LED displej udává okolní teplotu pro maximální pohodlí.

Přenosný a lehký výrobek
Snadné přenášení díky designu s nízkou hmotností a integrovanému madlu.

Snadné ukládání přívodního kabelu
Přívodní kabel lze v zájmu lepšího vzhledu uložit do základny přístroje.

Časovač až na 8 hodin
Pohodlné použití díky digitálnímu časovači až na 8 hodin dopředu. Možnost výběru ze čtyř
nastavení doby, po které se přístroj automaticky vypne – 1 h, 2 h, 4 h a 8 h.

Ekologické automatické vypnutí
Po 12 hodinách se automaticky vypne! Šetří náklady a energii.

Naprostá kontrola
3 rychlosti proudění vzduchu pro naprostou kontrolu podle vašich potřeb

Opravitelný výrobek - 10 let
Určeno pro snadnou opravu
Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let +
6 500 servisních středisek na celém světě

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu
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[product.pos.in.pack]

VLASTNOSTI PRODUKTU
[TYPE OF PRODUCT]
Typ

Věž

Model

Prac. stůl

Maximální výška

[0,4 m]

Minimální výška

[0,4 m]

Rozměry (d x v x h)

[0,144 X 0,393 X 0,144 m]

[AIR PERFORMANCE]
Max. proudění vzduchu (m3/min)

1,3

Automatické kmitání

ANO

[COMFORT IN USE]
Ovládací panel

Elektronický

Počet nastavení

3

Rukojeť

ANO

Časovač

ANO

Časovač

[8 h]

Displej

LED

Délka napájecího kabelu

[1,35 m]

[QUIETNESS]
Min. úroveň hluku

[45 dB(A)]

Max. úroveň hluku

[60 dB(A)]

[INTELLIGENCE]
Jiné

NASTAVITELNÁ ORIENTACE MŘÍŽKY

[SAFETY]
Automatické vypnutí

ANO

Světelný ukazatel

ANO

IP

20

[TECHNICAL CHARACTERISTICS]
Napětí

[220-240 V]

Frekvence

50/60 Hz

Tropický motor

ANO

Příkon

[30 W]

[tech.char.country.origin]

China

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 1830006725

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3121040067253
EAN UC :

4

24

2

48

C20 : 1 680
C40 : 3 720
HQ4 : 3 840

Rozměry
Hmotnost

Nezabalený produkt
393 x 144 x 144 (mm)
1.9 (KG)

Zabalený produkt
185 x 185 x 435 (MM)
2,375 (KG)

Standardní balík
380 x 380 x 450 (MM)
9,5 (KG)

Paleta
1 200 x 800 x 1 024 (MM)
135 (KG)
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