VENTILATOARE gama COMFORTLINE
VENTILATOR CU PICIOR - SF 1601
l Grătar de protecţie din oţel vopsit cu diametru de
41 cm (16”)
l Înălţime reglabilă între 98 cm - 130 cm
l Oscilaţie simplă: 90° dreapta-stânga
l Ventilare puternică, asigurată de 3 palete eficiente
şi silenţioase
l Motor puternic şi silenţios cu 3 trepte de viteză
l Comutator frontal cu 4 poziţii
l Putere ridicată (50 W)

VENTILATOR CU PICIOR, PROGRAMATOR ŞI
TELECOMANDĂ - SFTR 1603
l Grătar de protecţie din oţel vopsit cu diametru de
41 cm (16”)
l Înălţime reglabilă între 98 cm - 130 cm
l Oscilaţie simplă: 90° dreapta-stânga
l Ventilare puternică, asigurată de 3 palete eficiente
şi silenţioase
l Motor puternic şi silenţios cu 3 trepte de viteză
l Comutator frontal digital
l Putere ridicată (50 W)
l Programator pentru maxim 8 ore (1 – 2 – 4 – 8
ore)
l Telecomandă
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VENTILATOR CU PICIOR - SFT 1602
l Grătar de protecţie din oţel vopsit cu diametru de
41 cm (16”)
l Înălţime reglabilă între 98 cm - 130 cm
l Oscilaţie simplă: 90° dreapta-stânga
l Ventilare puternică, asigurată de 3 palete eficiente
şi silenţioase
l Motor puternic şi silenţios cu 3 trepte de viteză
l Comutator frontal cu 4 poziţii
l Putere ridicată (50 W)
l Programator pentru 2 ore
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VENTILATOR DE MASĂ - STF 1201
l Grătar de protecţie din oţel vopsit cu diametru de
30 cm (12”)
l Oscilaţie simplă: 90° dreapta-stânga
l Ventilare puternică, asigurată de 3 palete eficiente
şi silenţioase
l Motor puternic şi silenţios cu 3 trepte de viteză
l Comutator frontal cu 4 poziţii
l Putere ridicată (46 W)
l Mâner pentru manevrare uşoară
l Tensiune de alimentare: 230V ~ 50 Hz
l Putere electrică: 46 W

VENTILATOARE gama TRENDLINE
VENTILATOR DE MASĂ - ZF 07 - 30 cm (12”)
l Sistem oscilaţie stînga-dreapta, cu posibilitatea opririi
oscilaţiei
l Motor silenţios şi puternic (40 W), cu protecţie la
supraîncălzire
l Design modern şi atractiv
l Mâner pentru deplasarea uşoară a ventilatorului
l Elice cu 5 palete, pentru o silenţiozitate şi eficacitate
maximă
l 4 comutatoare, uşor de folosit, pentru selectarea celor
3 trepte de viteză + oprirea ventilatorului
l Ajustare poziţie verticală a capului ventilatorului

SISTEM (DUBLU)
OVAL DE OSCILAŢIE

Datorită tipului de motor special, ventilatorul
poate efectua mişcări de 90° stânga-dreapta
cât şi de 45° sus-jos.
Comparativ cu alte ventilatoare, acest tip
complex de mişcare a aerului permite o mai
bună circulaţie a acestuia şi un confort termic
deosebit.
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VENTILATOR CU PICIOR - ZF 09 - 41 cm (16”)
l Sistem dublă oscilaţie (90° dreapta-stânga şi 45°
sus-jos), cu posibilitatea opririi oscilaţiei
l Motor silenţios şi puternic (55 W), cu protecţie la
supraîncălzire
l Design modern şi atractiv
l Înălţime reglabilă
l Mâner pentru deplasarea uşoară a ventilatorului
l Elice cu 5 palete, pentru o silenţiozitate şi
eficacitate maximă
l Comutator rotativ, uşor de folosit, pentru
selectarea celor 3 trepte de viteză + oprirea
ventilatorului
l Ajustare poziţie verticală a capului ventilatorului
l Bază specială pentru o stabilitate maximă a
ventilatorului

VENTILATOR CU PICIOR
ZFTI 10R - 41cm (16”)
l Design modern şi atractiv, cu
ecran LCD albastru
l Telecomandă cu magnet, pentru
controlul tuturor funcţiilor
l Funcţie
de ionizare, pentru
curăţarea şi împrospătarea
aerului
l Programator pentru maxim 9 ore
(regalare de la 1 la 9 ore, cu un
pas de o oră)
l Panou de comandă cu butoane
tip “soft-touch”
l 3 moduri de ventilare: Sleep,
Natural şi Normal
l Sistem oscilaţie stînga – dreapta,
cu posibilitatea opririi oscilaţiei
l Motor silenţios şi puternic (50W),
cu protecţie la supraîncălzire
l Elice transparentă cu 3 palete,
pentru o ventilare eficientă
l Înălţime reglabilă
l Ajustare
poziţie verticală a
capului ventilatorului
l Mâner pentru deplasarea uşoară
a ventilatorului
l Bază rotundă pentru o stabilitate
maximă a ventilatorului
l Finisaj argintiu cu negru
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VENTILATOR CU PICIOR - ZFT 08 - 41cm (16”)
l Sistem oscilaţie stînga-dreapta, cu posibilitatea opririi oscilaţiei
l Motor silenţios şi puternic (55 W), cu protecţie la supraîncălzire
l Design modern şi atractiv
l Înălţime reglabilă
l Mâner pentru deplasarea uşoară a ventilatorului
l Elice cu 5 palete, pentru o ventilare eficientă
l 4 comutatoare, uşor de folosit, pentru selectarea celor 3 trepte de
viteză + oprirea ventilatorului
l Ajustare poziţie verticală a capului ventilatorului
l Bază rotundă pentru o stabilitate maximă a ventilatorului
l Programator mecanic pentru 2 ore

