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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Ventilator 

Met zijn hoogte van bijna 1,20 m brengt de Fantasy u zowel elegantie als verkoeling. De mooie afwerking laat zijn 
soortgenoten ver achter zich.  Hij verdwijnt in het niets eenmaal hij op zijn plaats staat in een living. Zacht, stil en 
zeer efficiënt, zorgt hij voor een aangename sfeer . Wil je een zacht fris briesje in je haren? Fantasy is de ventilator die 
dit kan!  Air Naturel, healthy air at home ! 
 
 
 
 
 

Fantasy Advies VKP 
€ 99,99 
 
• 45 Watt  
• 20 m² / 50 m³ 
• < 57,4 dB(A) 
• 117x31,5x31,5cm 
• 3,8 kg 

FANTASY 
 
Artikelnummer 
117045 
 
EAN Code 
3700459001890 

Unieke productvoordelen 

 Kolomventilator (hoogte 1,20 m ) 
 
 Strak design 
 
 LED bedieningspaneel 
 
 3 Blaassterktes 
 
 3 Blaasfuncties:  
 - Normal 
 - Natural wind * 
 - Night (bedieningspaneel uit) 
 
 Oscillatie functie (70°) 
 
  Geïntegreerde timer 1-7 uur 
 
 Afstandsbediening ( 1 batterij CR2025 incl.) 

 

Ook beschikbaar  in wit 
Artikelnummer:  

 

*Natural Wind: de Fantasy wisselt in deze functie automatisch af tussen de blaassterktes om zo een natuurlijke bries   
na te bootsen.  



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

 3 Blaas sterktes 
 Oscillatie: 70°  
 2 Blaas functies:  
 - Normal 
 - Natural wind 
 - Night 
 Geïntegreerde timer: 1 tot 7 uur 
 Geluidssterkte: < 57,4 dB(A) 
 Debiet:  x m³/u 
 Vermogen: 45 Watt 
 Opp.: 20 m² 
 Kleur: zwart  
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