ALF Infrared & Air Technology
Luxusní ventilátor s ionizátorem ALF DSIV-103
Vlastností














Dálkové a manuální ovládání
Funkce ‘‘přírodního větru‘‘(kombinují se různé rychlosti, efekt přírodního vánku)
Noční režim(minimalizuje riziko prochladnutí z průvanu při spánku)
Možnost nastavení sklonu (max. 15 °C)
3 rychlostí (nízká, střední, vysoká)
Všechny funkce lze zapnout samostatně
Časovač 0,5 - 7,5 hodin
LED display
Oscilace(doleva-doprava, nohoru-dolů)
Vestavěný ionizátor
Ochrana proti přehřátí
Výběr ze dvou barev: bílá a černá
3 režimy provozu:
* Normal-normální režim (běží na nastavené otáčky)
* Natural-přirozený režim (auto. se střídají nízké, střední a vysoké otáčky)
* Sleep-noční režim (po 30 min. přejde na nízké otáčky)

Technické parametry
Model

ALF DSIV-103

Napětí

230-240V ± 10V

Frekvence

50 Hz

Příkon ventilátoru

65 W

Velikost místnosti

68 m³

Rozměry (šxhxv)

190x 460 x 975 mm

Čistá hmotnost

6,8 kg

Celková hmotnost

8,9 kg

Hlučnost

<52 dB
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ALF Infrared & Air Technology
Luxusní stojanový ventilátor s ionizátorem ALF ISIV-105
Vlastností
 Dálkové a manuální ovládání
 Funkce ‘‘přírodního větru‘‘(kombinují se různé rychlosti, efekt
přírodního vánku)
 Noční režim(minimalizuje riziko prochladnutí z průvanu při spánku)
 Možnost nastavení sklonu (max. 15 °C)
 3 rychlostí (nízká, střední, vysoká)
 Všechny funkce lze zapnout samostatně
 Časovač 0,5 – 7,5 hodin
 LED display
 Oscilace (doleva-doprava)
 Vestavěný ionizátor
 Ochrana proti přehřátí
 3 režimy provozu:
* Normal-normální režim (běží na nastavené otáčky)
* Natural-přirozený režim (auto. se střídají nízké, střední a vysoké
otáčky)
* Sleep-noční režim (po 30 min. přejde na nízké otáčky)

Technické parametry
Model

ALF ISIV-105

Napětí

230-240V ± 10V

Frekvence

50 Hz

Příkon ventilátoru

60 W

Velikost místnosti

60 m³

Rozměry (šxhxv)

231x 185 x 1030 mm

Čistá hmotnost

6,3 kg

Celková hmotnost

7,2 kg
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ALF Infrared & Air Technology
Luxusní ventilátor se zvlhčovačem a ionizátorem ALF SSIV-102
Vlastností
 Dálkové a manuální ovládání
 Funkce ‘‘přírodního větru‘‘(kombinují se různé rychlosti, efekt přírodního
vánku)
 Noční režim(minimalizuje riziko prochladnutí z průvanu při spánku)
 Možnost nastavení sklonu(max. 15 °C)
 3 rychlostí (nízká, střední, vysoká)
 Všechny funkce lze zapnout samostatně
 Časovač 0,5 - 7,5 hodin
 LED display
 Možnost použití aromatických esenci pro osvěžení a provonění vzduchu
 Oscilace(doleva-doprava)
 Vestavěný ionizátor
 Ochrana proti přehřátí
 3 režimy provozu:
* Normal-normální režim (běží na nastavené otáčky)
* Natural-přirozený režim (auto. se střídají nízké, střední a vysoké otáčky)
* Sleep-noční režim (po 30 min. přejde na nízké otáčky)

Technické parametry
Napětí

230-240V ± 10V

Frekvence

50 Hz

Příkon ventilátoru

65 W

Příkon zvlhčovače

35 W

Příkon celkem

100 W

Objem páry

200 ml/h

Objem nádrže

1500 ml

Rozměry (šxhxv)

670 x 305 x 460 mm

Čistá hmotnost

8,5 kg

Celková hmotnost

10,0 kg

Hlučnost

<52 dB
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ALF Infrared & Air Technology
Luxusní ventilátor s ionizátorem ALF DSIV-103
Vlastností
 Dálkové a manuální ovládání
 Funkce ‘‘přírodního větru‘‘(kombinují se různé rychlosti, efekt přírodního
vánku)
 Noční režim(minimalizuje riziko prochladnutí z průvanu při spánku)
 Možnost nastavení sklonu (max. 15 °C)
 3 rychlostí (nízká, střední, vysoká)
 Všechny funkce lze zapnout samostatně
 Časovač 0,5 - 7,5 hodin
 LED display
 Oscilace(doleva-doprava, nohoru-dolů)
 Vestavěný ionizátor
 Ochrana proti přehřátí
 Výběr ze dvou barev: bílá a černá
 3 režimy provozu:
* Normal-normální režim (běží na nastavené otáčky)
* Natural-přirozený režim (auto. se střídají nízké, střední a vysoké otáčky)
* Sleep-noční režim (po 30 min. přejde na nízké otáčky)

Technické parametry
Model

ALF DSIV-103

Napětí

230-240V ± 10V

Frekvence

50 Hz

Příkon ventilátoru

65 W

Velikost místnosti

68 m³

Rozměry (šxhxv)

190x 460 x 975 mm

Čistá hmotnost

6,8 kg

Celková hmotnost

8,9 kg

Hlučnost

<52 dB
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ALF Infrared & Air technologies
Mobilní ventilátor se zvlhčovačem ALF EPIV-101
Vlastnosti
 Dálkové a manuální ovládání
 Funkce ‘‘přírodního větru‘‘(kombinují se různé rychlosti,
efekt přírodního vánku)
 Noční režim(minimalizuje riziko prochladnutí z průvanu
při spánku)
 Zvlhčovač + ionizátor
 3 rychlostí(nízká, střední, vysoká)
 Časovač 1-12 hodin
 LED display
 Možnost použití aromatických esenci pro osvěžení a
provonění vzduchu
 Oscilace(doleva-doprava)
 Cooler-chladič
 Díky kolečkám snadno přenositelný

Ochlazení bez prachu! Vzduch prochází přes omyvatelný filtr.

Technické parametry
Napětí

220-240 V ± 10 V

Frekvence

50 Hz

Výkon

120 W

Objem páry

250 ml/h

Objem nádrže

5500 ml

Rozměry (šířka x hloubka x výška)

440 x 345 x 855 mm

Hmotnost (hrubá-čistá)

13,4 – 10,1 kg

Hlučnost

<52 dB
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