Ilmanjäähdytin | 3 L | 270 m³/h | Ajastin | Kauko-Ohjaus

Yleistä tietoa
Tämä Nedis®-ilmanjäähdytin on täydellinen ratkaisu, jos
tarvitset tavallista puhallinta voimakkaampaa ja
tehokkaampaa ilmavirtaa eikä tilassa ole ikkunoita tai et
halua porata paikkaa ilmastoinnin poistoputkelle.
Ilmanjäähdytin toimii seuraavasti: se imee kuivan, kuuman
ilman, joka kulkee kostutetun täytetyynyn läpi. Täytetyyny
imee lämmön ja tyynyn kosteus höyrystyy viilentäen ilmaa
muutamalla asteella, jotta voit nauttia vilvoittavasta
tuulahduksesta. Aivan kuten kuumana kesäpäivänä meren
rannalla: lämpötila on korkea, mutta olosi pysyy silti
mukavan viileänä.
Jäähdytysilma puhalletaan takaisin huoneeseen, joten et
joudu kärsimään tavallisen ilmastointilaitteen tuottamasta
kuivasta ilmasta.
Mukana tulee kaksi viilennystä tehostavaa jääpakkausta
sekä kauko-ohjain, jolla voit muuttaa asetuksia tuolistasi
käsin.

Myyntitietoa
Features

Tuotekoodi:
Tuotteen kuvaus:

COOL115CWT
Ilmanjäähdytin | 3 L | 270 m³/h | Ajastin
| Kauko-Ohjaus

• Automaattinen ilmavirran suunnanvaihto, joka jakaa

Pakkaus:

Lahjapakkaus

viileää ilmaa tasaisesti koko huoneeseen

Tuotemerkki:

Nedis

• Mukana tulee kaksi jääpakkausta, jotka tehostavat
viilennystä
• Ei poistoputkea, joten käyttö on joustavaa – sinun ei
tarvitse porata reikiä tai miettiä ikkunoiden läheisyyttä
• Tuottaa kosteaa ilmaa – ei silmiä tai kurkkua ärsyttävää
kuivaa ilmaa

Määrä

LxWxH (mm)

Paino

• Käyttää vähemmän energiaa kuin useimmat
ilmastointilaitteet

1

295x270x600

4500 gr.

• Säädettävä nopeus sekä pelkkä tuuletustoiminto
• Helppo liikuttaa, sillä se on suhteellisen kevyt
ilmastointilaitteisiin verrattuna ja siinä on tukevat,
kääntyvät pyörät
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• Ajastin: ilmanjäähdytin sammuu automaattisesti
esiasetetun ajan kuluttua
• Kauko-ohjaus lisää käyttömukavuutta
• Huom. Ilmanjäähdytin ei ole ilmastointilaite: se ei
aktiivisesti viilennä huonetta ilmastointilaitteen tapaan,
mutta se on kuitenkin tavallista tuuletinta tehokkaampi

Tekniset tiedot
Ilmankierrätys:

270 m³/h

Vesisäiliön tilavuus:

3l

Tuulettimen nopeus:

Korkea/Keskikorkea/Matala

Toimintatilat:

Tuuletin

Mitat:

250 x 560 x 280 mm

Teho:

80 W

Väri:

Valkoinen

Virtapistoke:

Euro / Tyyppi C (CEE 7/17)

Ominaisuus:

Automaattinen Ilman Suunnanvaihto

Ominaisuus:

Kaukosäädin

Ominaisuus:

Ajastin

Pakkaussisältö
Ilmanjäähdytin
Kaukosäädin
2 x jääpakkaus
Pika-aloitusopas
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