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ACUM 110 to kompaktowy, nowoczesny wentylator kolumnowy, 
który bardzo dobrze sprawdzi się w sezonie letnim, schładzając 
nagrzane powietrze w upalne dni. 

Dzięki specjalnie zaprojektowanym żaluzjom wentylator efektywnie 
kieruje nawiewane powietrze, a w połączeniu z funkcją oscylacji 
umożliwia cyrkulację powietrza w całym pomieszczeniu. 

Do obsługi wentylatora służy subtelny dotykowy panel sterowania 
oraz pilot zdanego sterowania. Korzystając z nich można w łatwy 
sposób wybrać każdą z szeregu funkcji urządzenia.

Wentylator może pracować na jednej z trzech prędkości (niska, 
średnia, wysoka), w zależności od potrzeb użytkownika. Możliwy jest 
też wybór spośród trzech trybów pracy: tryb normalny ze stałą siłą 
nawiewu w zależności od wybranej prędkości, tryb naturalny w którym 

urządzenie losowo zmienia siłę i kierunek nawiewu dając odczucie 
naturalnych powiewów wiatru oraz tryb cichej pracy - „sleep”, który 
pozwala na korzystanie z wentylatora w również w czasie snu. Przy 
takim użyciu urządzenia dodatkowo bardzo przydatna jest funkcja 
programatora czasowego „Timer”, pozwalająca na zaprogramowanie 
czasu po jakim wentylator zostanie automatycznie wyłączony. ACUM 
110 posiada też cyfrowy wyświetlacz prezentujący temperaturę w 
pomieszczeniu oraz subtelnie podświetlane ikony wskazujące na 
wybraną funkcję pracy.

Delikatna, smukła sylwetka sprawiają, że wentylator będzie dobrze 
wyglądał w każdym pomieszczeniu. Jednocześnie mnogość funkcji 
daje możliwość stosowania wentylatora  ACUM 110 w każdym 
domu, biurze czy szkole.

ACUM 110
Wentylator kolumnowy

Dane techniczne
TYP ACUM 110

Moc 60W

Napięcie nominalne/częstotliwość 230V / 50Hz

Prędkość nawiewu powietrza
(niski/średni/wysoki)

5 / 5,5 / 6,2 m/s

Głośność  
(Poziom Mocy Akustycznej):

58dB

Tryby pracy Normalny, naturalny, sleep

Sterowanie Panel sterowania, pilot

Wysokość 109,9 cm

Masa netto 3,9 kg

Masa brutto 4,9 kg

Kolor Czarny

Cechy urządzenia

Opis produktu

Wyświetlacz LED
Cyfrowy wyświetlacz 
temperatury w pomieszczeniu

Dotykowy PANEL
Dotykowy panel sterowania

TIMER 1-8h
Programator czasowy

SZEROKI KĄT 
NAWIEWU

PILOT
Zdalne sterowanie 
wentylatorem

CICHA PRACA 
Niski poziom ciśnienia
akustycznego

3 PRĘDKOŚCI
Nawiewu powietrza

3 Tryby PRACY
Normalny, naturalny, sleep

UCHWYT
Wygodny uchwyt do 
przenoszenia

Tryb SLEEP
Tryb cichej pracy

AUTOMATYCZNA 
OSCYLACJA
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