Stolní ventilátor Airbi BLADE
Klíčové vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•

plynule nastavitelný výkon
volitelná funkce oscilace 120°
zabudovaná dobíjecí baterie
polohovací hlava
vysoce výkonný motor
snadno odnímatelný přední kryt vrtule
gumy na spodní straně pro snížení vibrací a zvýšení
přilnavosti k povrchu

Popis produktu
Airbi BLADE je kompaktní 6palcový přenosný ventilátor navržený v jedinečném moderním
vzhledu, je lehký a šetří místo. Blade je osobní ventilátor do kanceláře, domácnosti, ložnice, ke
stolnímu počítači, do kempu nebo kamkoliv, kde potřebujete zpříjemnit pobyt během horkého dne.
Airbi BLADE je vybaven dobíjecí baterií (3000mAh), která zajistí dostatek energie pro provoz
na dobu 2-4 hodin v závislosti na zvolené rychlosti. Vestavěnou baterii lze nabíjet jakýmkoli
zařízením s USB portem (televizor, notebook, stolní počítač, power banka, síťová zásuvka) nebo
pomocí síťového adaptéru dodávaného jako příslušenství společně s USB kabelem.
Klíčovou funkcí Airbi BLADE je jeho plynulé nastavení výkonu - stačí otočit knoflíkem pro
změnu rychlosti. Nízká rychlost vás udrží v chladu a vysoká rychlost je dostatečně silná, aby vás
ventilátor dokázal zchladit i při extrémním horku. Airbi BLADE je vybaven nastavitelnou sklápěcí
hlavou, která umožňuje nasměrovat chladivý vzduch tam, kde jej zrovna potřebujete. Uživatelsky
velmi oblíbená funkce oscilace (120 °) zajišťuje proudění chladicího vzduchu a pohodlí po
celé místnosti. Snadno ji zapnete nebo vypnete stisknutím ovládacího knoflíku na ventilátoru.
Režim oscilace ventilátoru zvyšuje účinky chlazení vzduchem. Snadno odnímatelný přední kryt
oceníte při čištění vrtule ventilátoru. Praktické gumy na spodní straně podstavce snižují vibrace a
zvyšují tření, které pomáhá udržet ventilátor pevně na svém místě při jeho provozu.

Technické parametry
Napájení: DC 5 V (výstup)
Příkon: 4 W
Baterie: 3,7 V, 3000 mAh
Hlučnost: 35-45 dB (A)
Barva: bílá
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Logistické informace
Produktový kód: BI6010

Země původu: Čína

EAN kód: 8594162600670

Celní kód (TARIC/HS): 84145100

Počet
ks

Hmotnost
(kg)

Šířka
(cm)

Hloubka
(cm)

Výška
(cm)

Produkt

0,44

17

13,6

22,1

Obal s produktem

0,54

17,2

13,8

22,6

14,1

34,5

39

83,2
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