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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Air Cooler 

Polair, meer dan een ventilator, een aircooler ! Polair is uitgerust met een waterreservoir van 4 liter en een koelele-
ment die u koelte zal verschaffen ! De aircooler verplaatst de warme lucht langs het koelelement zodat de lucht afge-
koeld en bevochtigd in de ruimte wordt geblazen. Polair filtert de lucht van de ruimte en haalt grove stofdeeltjes uit 
de lucht dankzij zijn verwijderbare en afwasbare filter.  De Polair wordt bovendien gemakkelijk van kamer naar kamer 
verplaatst omdat hij zo licht is. Air Naturel, healthy air at home ! 
 
 

Polair 
Advies VKP 
€ 199,99 
 

• 40 Watt  

• 15 m² / 37,5 m³ 

• 483 m³/u 

• < 59,9  dB(A) 

• 74 x28x28cm 

• 6,36 kg 

POLAIR 
 
Artikelnummer 
117046 
 
EAN Code 
3700459001913 

Unieke productvoordelen 

− Air Cooler* 
 

− Touch bedieningspaneel 
 

− 3 Blaassterktes 
 

− 3 Blaasfuncties:  
 - Normal 
 - Natural wind ** 
 - Night (bedieningspaneel uit) 
 

− Oscillatiefunctie (45°) 
 

− Geïntegreerde timer (1-7u) 
 

− Koelelement  
 

− Afwasbare filter (tegen bacteriën behandeld) 
 

− 4 liter waterreservoir 
 

− Afstandsbediening (2 batterijen CR2016 Lithium 3V) 
 

− Multidirectionele wieltjes 

 *Air Cooler:  geen compressor, geen aan te sluiten darm. Gewoon een fijne, koele bries.  
 De warme lucht wordt aangetrokken en door een natte filtermat geblazen. Dankzij het koelelement 

(op voorhand gekoeld in de vriezer) is het water op de filtermat koel wat zorgt voor bevochtiging en 
voor afkoeling in de ruimte.  

 
**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 Blaassterktes 
− 3 Blaasfuncties:  
 - Normal 
 - Natural wind 
 - Nacht (bedieningspaneel uit) 
− Oscillatiefunctie (45°) 
−  Geïntegreerde timer (1-7u) 
− Geluidssterkte: < 59,9 dB(A) 
− Debiet:  583 m³/u 
− Vermogen: 40 Watt 
− Opp.: 15m² 
− Kleur: wit/zilver  
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POLAIR 
 
Artikelnummer 
117046 
 
EAN Code 
3700459001913 

Advies VKP 
€ 199,99 
 

• 40 Watt  

• 15 m² / 37,5 m³ 

• 483 m³/u 

• < 59,9  dB(A) 

• 74 x28x28cm 

• 6,36 kg 

Luchtkoeler 

     


