
− Tafel– en staanventilator in 1 

− Modern en elegant design 

− 8 Snelheden voor manuele instelling van de windsnelheid 

− Oscillatiefunctie: 30°, 60° en 90° 

− 4 verschillende instellingen voor een gepersonaliseerde wind:  

• Normal Mode: De ventilator draait volgens een constante snelheid. De snelheid kan manueel verhoogd of 
verlaagd worden dmv snelheidsknop. 

• Nature Mode: de ventilator maakt wind zoals deze in de natuur voorkomt. De wind is zacht en aangenaam, 
en varieert regelmatig van blaassterkte. 

• Sleep mode: de windsnelheid zal geleidelijk aan  van snelheid afnemen en dus ook geruislozer werken  

• Eco mode: Intelligente luchtcirculatie => een temperatuursensor past de snelheid van de ventilator aan de 
gemeten omgevingstemperatuur  aan.  Bv. 20-22°C = snelheid 2, 30-32°C = snelheid 7 

− Afstandsbediening inbegrepen incl. batterijen (CR2032) 

− 2 poten inbegrepen: 

 * 30 cm  (tafelmodel) 

 * 60 cm  (staand model) 
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Ventilator  

Met deze ventilator kan je alle kanten uit. Wil je hem op een kast plaatsen, gebruik dan de 30cm hoge poot. Wil je 
hem liever op de grond plaatsen, gebruik dan de 60 cm hoge poot. Zo pas je één enkele ventilator aan naargelang je 
eigen wensen. Met zijn verschillende wind instellingen, 8 snelheidsniveaus, oscillatiefunctie en afstandsbediening 
doet hij precies wat jij wilt.  

Tukan 
 
• 25 Watt 
• 29 dB 
• 343x330x835 mm  
• 3,3 kg 
• Ø 345mm 
• Bebat € 0,088 

TUKAN 
 
Artikelnummer 
118047 
 
EAN Code 
7640115592651 
 

Unieke productvoordelen 

 

Poot 30 cm 
Tafelventilator 

Poot 60 cm 
Staanventilator 



Technische details 

− 8 Snelheden 

− Variërende windstanden 

− Oscilatiefunctie: 30°, 60° en 90° 

− Vermogen: 25 Watt  

− Airflow: 1800 m³/u 

− Geleverd met: 
 * Afstandsbediening 

 * 2 sokkels 28 cm en 56 cm  

− Afmetingen: 343 x 330 x 835 mm  

− Kleur: wit 
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• 25 Watt 
• 29 dB 
• 343x330x835 mm  
• 3,3 kg 
• Ø 345mm 
• Bebat € 0.088 

Ventilator 


