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WENTYLATOR KOLUMNOWY

TORRE 120

Typ Wysokość
Średnica  
podstawy

Moc  
nominalna

Napięcie  
nominalne

Głośność Kolor Masa Kąt oscylacj
Regulacja 
prędkości

[cm] [cm] [W] [V] [dB] [kg] [o]

TORRE 120 120 35 50 230  50 czarny 3,5 kg 70 3 stopniowa

TORRE 120 to nowoczesny i elegancki wentylator kolumnowy, 
który chłodzi nagrzane powietrze w nawet bardzo upalne dni. 
Eleganckie, nowoczesne wzornictwo powoduje, że wentylator 
idealnie pasuje do każdego wnętrza.

Powietrze w całym pomieszczeniu jest efektywnie chłodzone 
dzięki specjalnie zaprojektowanym żaluzjom, a równomierne 
doprowadzenie i utrzymanie chłodnych podmuchów to zasłu-
ga funkcji oscylacji powietrza. Rozbudowany system sterowa-
nia umożliwia płynną i precyzyjną regulację. Trzy różne tryby 
pracy oraz trzy możliwości ustawienia prędkości nawiewu do-
stosowują pracę wentylatora do aktualnych potrzeb użytkow-
ników.

Obsługa wentylatora możliwa jest za pomocą intuicyjnego pa-
nelu sterowania lub dołączonego w komplecie bezprzewodo-

wego pilota – dzięki temu w wygodny sposób można zmieniać 
ustawienia pracy. Rozbudowa funkcjonalność umożliwia zmia-
nę mocy nawiewanego powietrza, zmianę trybu pracy – nor-
malny, naturalny i snu (nocny) oraz ustawienie wyłącznika cza-
sowego – jest to funkcja regulująca, po jakim czasie wentylator 
ma się sam wyłączyć. Kolorowy wyświetlacz LED w czytelny 
sposób pokazuje informacje o wybranych ustawieniach pracy 
– prędkości nadmuchu, temperaturze powietrza, wybranym try-
bie pracy. Cicha praca wentylatora na każdym możliwym trybie 
pracy to gwarancja zachowania wysokiego komfortu użytkowa-
nia – nie przeszkodzi w pracy czy nawet podczas snu.

TORRE 120 świetnie sprawdza się w domach, mieszkaniach, 
biurach, szkołach itp. ze względu na rozbudowaną funkcjonal-
ność i możliwość dostosowania do każdej sytuacji.

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CECHY URZĄDZENIA

 • Wysokość 121 cm

 • Szeroki kąt nawiewu z oscylacją 70˚

 • Wbudowany moduł oscylacji – zmiana kierunku nawiewu 

powietrza

 • Zintegrowany panel sterowania

 • Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

 • TIMER 7,5 godzinny programator czasowy

 • 3 prędkości nawiewu powietrza

 • Wysokiej jakości tworzywo ABS 

 • Cicha praca


