
Svěžest ve vší jednoduchosti

CLASSIC VU1950F0
Stolní ventilátor Rowenta Classic VU1950F0 2V1

VU1950F0  

 

 Dopřejte si kdekoli v domácnosti jednoduché osvěžení v podobě ventilátoru Rowenta Classic. Díky kompaktnímu
designu „2 v 1“ a nastavitelné výšce jej lze využít buď jako stolní ventilátor, nebo jako malý stojanový ventilátor.
Díky ideální orientaci, automatickému otáčení a velkému průměru zajišťuje optimální rozptyl vzduchu v místnosti.
Tři nastavení otáček, která se přepínají na jednoduchém ovládacím panelu, se dokonale přizpůsobí všem vašim
požadavkům.

 



VÝHODY PRODUKTU

Nastavitelná výška 2 v 1
Stolní a stojanový ventilátor v jednom

Optimální proudění vzduchu, orientace a automatické otáčení
Velmi praktické ovládání a funkce, které ocení každý uživatel.

Velký průměr ventilátoru
Velký dosah díky velkému průměru.

3 rychlosti proudění vzduchu
Možnost nastevení dle požadavku uživatele.

Uživatelsky příjemné použití
Jednoduché ovládání pro každého uživatele.

Snadná montáž
Složené ventilátoru je velmi snadné, nevyžaduje žádnou odbornou montáž.

Robustní ochranná mřížka
Pro maximální ochranu před nechtěným kontaktem s lopatkami ventilátoru.



Lifestyle foto (fota) produktuLifestyle foto (fota) produktu

Další obrázky produktu

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



2018-03-15 

VLASTNOSTI PRODUKTU

[TYPE OF PRODUCT]
Typ Classic

Model Posun

Průměr [40 cm]

Průměr (v palcích) 16

Maximální výška [0,95 m]

Minimální výška [0,80 m]

Rozměry (d x v x h) [0,45x0,78x0,39 m]
[AIR PERFORMANCE]

Max. proudění vzduchu (m3/min) 50

Automatické kmitání ANO

Orientace ANO

Počet čepelí 3
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ

Ovládací panel Mechanický

Počet nastavení 3

Délka napájecího kabelu [1,8 m]
[QUIETNESS]

Max. úroveň hluku [60 dB(A)]
[TECHNICAL CHARACTERISTICS]

Napětí [220-240 V]

Frekvence 50-60 Hz

Tropický motor ANO

Příkon [55 W]

[tech.char.country.origin] Viet Nam

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 4100000502

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3121044105029
EAN UC :

1 6 2 12
C20 : 375
C40 : 750

HQ4 : 1 080

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 390 x 385 x 400 (MM) 395 x 390 x 405 (MM) 1 200 x 800 x 944 (MM)

Hmotnost 3.5 (KG) 4,1 (KG) 4,1 (KG) 70,2 (KG)


