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Luchtkoeler (Airco) zonder
slang, luchtkoeler en
luchtbevochtiger - DD-800800

Ga de hitte snel en comfortabel tegen op
warme dagen
Werkt ook tegen droge kamerlucht
Filtert tegelijkertijd stof en vezels uit de
lucht
Schakelbare horizontale oscillatie met 60 °
Uitschakeltimer met een looptijd tot 9 uur

Product beschrijving:
•

•

•

Verklaar de oorlog aan de zomerhitte met
droge lucht: met uw nieuwe
verdampingsluchtkoeler kunt u zich zelfs
midden in de zomer aangenaam fris
maken!
Ga gewoon in de luchtstroom zitten. De
koele, vochtige lucht werkt als een frisse
zeebries op je huid. En in tegenstelling tot
ijskoude airco-lucht is het volkomen
ongevaarlijk!
Verbetert ook het binnenklimaat:
Verdampingskoeling zorgt niet alleen voor
een koele wind, maar verhoogt ook de
luchtvochtigheid. Perfect voor warme en
droge zomerdagen!

1. Stel in hoe lang u wilt dat uw luchtkoeler
werkt in stappen van 30 minuten. Hij
schakelt zichzelf 's avonds automatisch uit
als je naar bed gaat of na een lange
werkdag.
2. Verfrissende luchtkwaliteit: koelt door
verdampingskoeling, werkt ook tegen
droge kamerlucht
3. Als een frisse zeebries: ook ideaal naast
het bed, op het balkon, op het terras en
nog veel meer
4. Aangename koelte: verlaagt bovendien de
gevoelstemperatuur door
verdampingskoeling met de fijnste
waternevel
5. Filtert tegelijkertijd stof en vezels uit de
lucht
6. 3 snelheidsniveaus
7. Schakelbare oscillatie: zwenkt 60°
horizontaal, lamellen voor het verdelen
van de luchtstroom zijn handmatig
verstelbaar
8. Uitschakeltimer: 30 minuten tot 9 uur
(instelbaar in stappen van 30 minuten)
9. LED-display toont snelheidsniveau en
looptijd van de timer
10. LED's geven de bedrijfsmodus aan
11. Eenvoudige bediening direct op de
luchtkoeler of met de afstandsbediening
12. Inhoud watertank: 15 liter
13. Verdampingsvolume: tot 800 ml/uur
14. Luchthoeveelheid: 2,65 m³/min.
15. Luchtsnelheid: 1,61 m/sec.
16. Serviceverhouding: 0,05 (m³ / min.) / Watt
17. Geluidsniveau ventilator: 63,17 dB (A)
18. Laag energieverbruik: verdampingskoeling
met honingraattechnologie
19. Stroomverbruik: 70 watt
20. Verrijdbaar dankzij 4 wielen en 2
handgrepen aan de zijkanten
21. Voeding luchtkoeler: 230 volt,
afstandsbediening: 3 batterijen type AAA /
Micro (apart bestellen)

Afmetingen: 40 x 70,5 x 30 cm, gewicht: 7 kg
Luchtkoeler LW-370 inclusief afstandsbediening
en Duitse gebruiksaanwijzing - Luchtkoeler
luchtbevochtiger.
Productcode: DD-800800
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