
− Aircooler = compromis tussen ventilatie & airconditioning 
 
− 10,3 m³ luchtverplaatsing/seconde  
− 4300 m³/u = 5 x zoveel t.o.v. andere merken! 
 
− 5 snelheden 
 
− Makkelijk verplaatsbaar dankzij wieltjes 
 
− Inhoud 5,8 L te vullen met combinatie: 

•  Water 

•  Crushed ice 
 

− Zeer stille werking: < 40dB 
 
− Timerfunctie 
 
− Met afstandsbediening incl. batterijen (CR2032) 
 
− Met filter die handmatig gereinigd kan worden met water & detergent 
 
− Cold pack included 
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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Air Cooler 

Met een air cooler houd je het midden tussen de verfrissende wind van een ventilator en de verkoelende werking van 
een air conditioning. De prijs zit dan ook tussen de twee in. Met de air cooler krijg je een verfrissend effect en zal de 
temperatuur enkele graden zakken. Je kan de air cooler vullen met water of met ijs voor een meer verfrissend effect. 
Bovendien bevochtigt het eveneens de lucht, wat op zich ook al een fijn gevoel geeft. Dankzij de wieltjes rol je hem 
makkelijk mee naar de ruimte waar je je in bevindt.  
   
 

Cetus Advies VKP 
€ 329,99 
 
•  65 Watt 
•  360x360x770  mm  
•  6,7 kg 
• 30 m² 
• Bebat € 0,088 

CETUS 
 
Artikelnummer 
118045 
EAN Code 
 
 

Unieke productvoordelen 

 

Air Cooler 

77 cm 



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

− 3 Snelheden 
− Variërende windstanden 
− Koelte wordt maximaal verspreidt: 100° 
− Vermogen: 65 Watt  
− 4300 m³/u 
− Inhoud watertank: 2,8 L 
− Afmetingen: 360x360x770  mm  
− Kleur: wit 
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CETUS 
 
Artikelnummer 
118045 
EAN Code 
 

Advies VKP 
€ 329,99 
 
•  65 Watt 
•  360x360x770  mm  
•  6,7 kg 
• 30 m² 
• Bebat € 0,008 

Air Cooler 

Air Cooler 


