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• Talvella tehokas lämmitin – kesällä tehokas 
tuuletin. Käyttökelpoinen koko vuoden ympäri!

• Air Multiplier™ teknologia tuottaa tasaisen ja 
tehokkaan ilmavirran.

• Entistä hiljaisempi ja tehokkaampi malli.
• Uusi Jet Focus toiminto mahdollistaa 

ilmavirran (kuuman tai kylmän) kohdistamisen 
yhteen paikkaan (henkilökohtainen tila) tai 
laajemmalle (koko huoneen tila).

TEKNISET TIEDOT
• Teho: 30W (tuuletin), 2000W (lämmitin)
• Tehon säätö: 10 nopeutta
• Lämpötilan säätö: 1°C – 37°C
• Äänitaso (lämmitin): 46 dBA – 53 dBA
• Äänitaso (tuuletin): 43 dBA – 64 dBA
• Ilmavirran tuotto (max): 190 l/s – 3,5 m/s
• Mitat (l x s x k):  15,3 x 11,2 x 59,5 cm
• Paino: 2,67 kg
• Virrankulutus valmiustilassa: <0.5W
• Virtajohdon pituus: 1,8 m
• EAN: 5025155020395
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45 asteen kulma
Ohjaa ilmasuihkun laajalle 
koko huoneen tilaa varten.

2.5 mm ilma-aukko
Tuottaa ilmasuihkun.

Ilmaportit
Suuntaavat ilmavirran vain 

toiseen (henkilökohtainen tila) tai 
molempiin aukkoihin (koko 

huoneen tila)

Harjaton tasavirtamoottori
Käyttää vähemmän energiaa 

tuottamaan saman ilmavirran 
kuin edeltävä malli.

Magneettipidike 
kaukosäätimelle

Air Multiplier™ teknologia
Imee ilmasuihkuun mukaan 
ympäröivää ilmaa ja tuottaa 
näin tehokkaan ja tasaisen 
ilmavirran ilman tuulettimen 
lapoja. 

Kulman säätö
Kääntyy painopisteensä 

suhteen ja pysyy 
kallistettuna ilman 

kiinnikkeitä.

LED-näyttö
Näyttää valitun lämpötilan.

Siipipyörä
Yhdistelmä teknologioita joita 
käytetään turboahtimissa ja 
suihkumoottoreissa.

Akustinen moottorin kotelo
Vähentää äänitasoa.

Uudelleen suunnitellut 
ilmakanavat
Ilmavirta tuottaa vähemmän 
tärinää ja ääntä.
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Sekundäärinen ilma-aukko
Voimistaa ilmasuihkua vetämällä 
sen mukaan ympäröivää ilmaa.

Ilmanohjain
Ohjaa ilmasuihkun yhteen kohtaan 

henkilökohtaista tilaa varten.

Soft-touch näppäin
Virtakytkin ja lämpötilan 

säätö yhdellä näppäimellä.

Aerodynaaminen ilmanohjain
Tehostaa ilmavirran kulkua.
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Tuuletus
Viileä puhallus viilentämään kesällä.

Lämpötilan säätö
Säädettävissä 1°C – 37°C välillä.

Oskillaatio
Käynnistää edestakaisen liikkeen.

Koko huoneen tila
Lämmitä tai viilennä koko huonetta.

On/off
Virtakytkin.

Säädettävä ilmavirta
Valitse ilmavirran teho väliltä 1-10.

Uniajastin
Laite sammuu automaattisesti 

15 min – 9 tunnin päästä.

Henkilökohtainen tila
Lämmitä tai viilennä tiettyä kohtaa.
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Henkilökohtainen tila
Ilmavirta suunnataan 2.5 mm 
aukosta ja lentokoneen siiven 
läpileikkauksen muotoista 
pintaa. Näin se suuntautuu 
tarkasti ja voit lämmittää tai 
viilentää tiettyä kohtaa.

Koko huoneen tila
Toinen ilmavirta suunnataan 
sekundäärisestä aukosta ja 
ilmavirtojen kohdatessa ne 
ohjataan laajemmalle 
alueelle.
Näin voit lämmittää tai 
viilentää koko huonetta.


