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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Ventilator 

 
Airain is een compacte en stijlvolle tafelventilator die uw hoofd zal koel houden deze zomer of die je op iedere plek in 
huis of kantoor bij je kan plaatsen. Dankzij zijn mini formaat(Ø21cm), zijn laag energieverbruik (4W!) en zijn vrijwel 
geluidloze werking, weet het toestel zijn discretie te behouden. De Airain ventilator representeert de “French Touch” 
in zijn puurste vorm dankzij zijn tweekleurige afwerking en kwalitatieve materialen. De mini ventilator past perfect 
op uw bureau, in uw slaapkamer of in uw leefruimte. 
 
Air & Me, healthy air at home! 
 

Airain Anthracite 
Advies VKP 
€ 49,99 
 

• 100—240 V 

• 4 Watt 

• 778 m³ / u 

• 20 m²  

• 29 x 22 x 69 cm 

• 0,75 kg 

Airain 
 
Artikelnummer 
117054 
 
EAN Code 
3700459002392 

Unieke productvoordelen 

- Tafelventilator  
− Blijft ook autonoom staan 
− Makkelijk te plaatsen op iedere plek in huis of kantoor 

 
- Design “Made in France” 
 
- Krachtige ventilator: 778 m³/u 
 
- Compact 
 
- Stopt automatisch van zodra aanraking met ventilatorbladen 
 
- Laag energieverbruik 
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Technische details 

− Diameter: 21 cm 
− Hoogte: 29 cm 
− Traploos regelbare snelheid 
− USB connectie of power outlet (kabel & adapter inclusief), 
− Laag energieverbruik 
-   Geluid: < 40 dB(A) 
− Debiet: 778m³/u 
− Vermogen: 5 Watt 
− Kleur: anthracite 
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