ULTIMATE PROTECT
VU4210F0

NEPŘEKONATELNÝ VENTILÁTOR PROTI KOMÁRŮM
Mimořádné výsledky v boji proti komárům
Zvýšená účinnost v boji proti komárům. Kombinace ventilátoru a repelentu
odpuzujícího komáry je účinnější než běžný elektrický repelentní prostředek
zapojený do zásuvky a zaručuje, že se komárů ve své domácnosti a ložnici
zbavíte efektivněji. Vychutnejte si příjemný chladivý pocit a současně
pohodlí bez otravných komárů!

Stojanový ventilátor Ultimate Protect: ochlazující a komáry odpuzující Ultimate Protect představuje
nepřekonatelný ventilátor pro boj proti komárům. Jeho exkluzivní funkce využívající tekutý repelent zajišťuje větší
ochranu proti komárům a kombinace větráku a repelentní ochrany optimalizuje jeho účinnost. Vychutnejte si
pocit chladivého vzduchu, aniž by vás obtěžovali komáři!

VÝHODY PRODUKTU
Dlouhotrvající repelentní výsledky
Technologie založená na kapalině je trvanlivější než tablety. Není nutné měnit lahvičku každý
den: podle použití vám tatáž lahvička vystačí na každou noc celé týdny.

Ergonomická a snadno použitelná funkce ochrany proti komárům
Lahvičku s repelentem na ventilátor nasadíte a vyměníte bezpečně a snadno.

Kompatibilní s lahvičkami dostupnými na trhu
Ultimate Protect je kompatibilní s většinou repelentů v lahvičkách na trhu. Do ventilátoru se
hodí lahvičky většiny známých značek, jako je Raid, Baygon... Přístroj je dodáván s adaptérem
pro případ, že by vámi preferovaná náplň měla zvláštní rozměry.

Výkonná ventilace
Vychutnejte si skvělý chladivý pocit díky silnému proudu vzduchu – až 55 m3/min.

Nastavitelný, se třemi rychlostmi
Tři různé rychlosti ventilace pro úpravu chlazení podle vašich potřeb

Náklon a oscilace
Nastavte směrování proudu vzduchu a automatickou oscilaci pro zvýšený rozptyl vzduchu v
místnosti.

Bezpečnostní mřížka odolná proti zacházení dětmi
Zajišťuje bezpečnost dětí díky robustní zesílené mřížce.

Nastavitelná výška
Teleskopická tyč vám umožní nastavit výšku ventilátoru podle potřeby.

Záruka servisu po dobu 10 let
• Konstrukce pro snadný servis • Rychlá a nízkonákladová dodávka náhradních dílů po dobu 10
let • 6 500 servisních středisek na celém světě

Komunikace
Reklama v TV
Reklama v tisku
Reklama v rádiu
PR sada
Digitální sada
POS sada
Video : Produkt
Srovnávací
Příručka pro rychlé použití
Recept a tipy
Společnost
Správné postupy
Reference
Uživatelská příručka : Digitální uživatelský návod
Tištěný uživatelský návod
Příručka pro rychlé použití
Vizuál 3D / 360°

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu

Virální

VLASTNOSTI PRODUKTU
[TYPE OF PRODUCT]
Typ

Classic

Model

Stojan

Průměr

[40 cm]

Průměr (v palcích)

[16]

Maximální výška

[1,45 m]

Minimální výška

[1,15 m]

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

[55]

Min. proudění vzduchu (m3/min)

[40]

Automatické kmitání

ANO

Orientace

ANO

Počet čepelí

[3]

POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ
Ovládací panel

Mechanický

Počet nastavení

[3]

Rukojeť

ANO

Délka napájecího kabelu

[1.5 m]

[QUIETNESS]
Min. úroveň hluku

[54 dB(A)]

Max. úroveň hluku

[60 dB(A)]

INTELIGENCE
Jiné

[ANTI MOSQUITO LIQUID]

[SAFETY]
Světelný ukazatel

ANO

IP

20

[TECHNICAL CHARACTERISTICS]
Napětí

[220-240 V]

Frekvence

50-60 Hz

Tropický motor

ANO

Příkon

[60 W]

[tech.char.country.origin]

Viet Nam

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 4100000457

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3121044104572
EAN UC :

1

7

2

14

C20 : 520
C40 : 1 070
HQ4 : 1 170

Nezabalený produkt
Rozměry
Hmotnost

Zabalený produkt
530 x 215 x 445 (MM)
7 (KG)

Standardní balík
540 x 225 x 455 (MM)
7 (KG)

Paleta
1 200 x 800 x 1 044 (MM)
119 (KG)
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