
Ultiem comfort het hele jaar door
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 De Air Force vormt de perfecte combinatie van een ruimteverwarmer en ventilator in eenzelfde krachtig toestel en
beschikt over 2-in-1 Air Circulator-technologie, voor het ultieme comfort seizoen na seizoen. De krachtigste
verwarmer en hoogwaardige, stille ventilator van Rowenta met zijn geweldige functies vormen het perfecte
gezelschap het hele jaar door.

 



PRODUCTVOORDELEN

2-in-1 Air Circulator-technologie
Uniek gepatenteerde warme en koude Air Circulator-technologie: zorgt voor goede
luchtcirculatie voor snelle opwarming of afkoeling, en optimaal comfort het hele jaar door!

De meest krachtige verwarmer van Rowenta
Snellere en homogenere opwarming van de kamer met minder energieverbruik en meer comfort
in vergelijking met een klassieke radiator.* * test die de olieradiator BU2620 en convector
CO3030 vergelijkt met de Air Force met een gelijke energietoevoer van 1.200 W/uur in een
kamer van 20 m²

Krachtige, stille luchtstroom
Krachtige, stille luchtstroom voor maximale verkoeling in een klein toestel.

Tot 45 m² ruimtedekking
Intense afkoeling en verwarming voor kamers tot 45 m².*
*in een recent gebouwde, geïsoleerde kamer, in overeenstemming met de RT2012-standaard

Stille stand
De praktische stille stand levert krachtige, hoogwaardige verwarming of afkoeling zonder
vervelend lawaai: slechts 48 dB(A) op minimale verwarmingsstand of 45 dB(A) op minimale
ventilatiestand.

Automatische verwarmings- en afkoelingsstand
De auto-stand past automatisch de verwarmings- of ventilatiestand aan afhankelijk van jouw
wensen, voor het ultieme comfort het hele jaar door.

Uiterst comfortabel in gebruik
De timer (voor zowel de ventilator als de verwarmer) en uitgestelde-startfunctie (enkel voor de
verwarmer) laten je alles instellen zodat je niet thuis hoeft te blijven.
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Afstandsbediening
Dankzij de afstandsbediening en ingebouwde houder controleer je alle functies moeiteloos van
op afstand.

Veiliger
Automatische uitschakeling bij kantelen voor extra veiligheid voor het hele gezin.

Eenvoudig te verplaatsen
Het geïntegreerde handvat biedt eenvoudige verplaatsing van een kamer naar de andere.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

TYPE PRODUCT
Type 2 in 1: kachel + fan

Kleuren [WHITE / METAL BROWN]

Afwerking [GLOSSY / SATINY]

Hoogte [0.4 m]
PRESTATIES

Koelventilator Ja

Ideale grootte van de kamer (m2) [40-45m²]

Vermogen [2600 W]
VEILIGHEID

Automatische uitschakeling Ja

Controlelampje Ja

IP 20
COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK

Thermostaat Elektronisch

Handvat Ja

Afstandsbediening Ja

Opbergen van de afstandsbediening Ja

Scherm Led

Lengte netsnoer [1.40 m]
INTELLIGENTIE

Ecostand Ja

Timer (h) Ja

Vorstbeveiliging Ja
GERUISLOOSHEID

Min. geluidsniveau [45 dB(A)]
TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning [220 - 240 V]

Frequentie 50 Hz

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830007016

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040070161
EAN UC :

1 6 2 12
C20 : 468
C40 : 996

HQ4 : 1 151

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 360 x 360 x 415 (MM) 425 x 370 x 375 (MM) 1 200 x 800 x 984 (MM)

gewicht 5,76 (KG) 5,76 (KG) 90,12 (KG)


