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Airco - 3-in-1 functie - timer
Met deze kleine mobiele airco van Tomado slaap je
tijdens de warme zomerdagen heerlijk door. De airco
kan naast koelen ook ontvochtigen en ventileren. De
airco heeft een koelcapaciteit van 7000BTU en is
geschikt voor ruimtes tot 60m³. Met de handige
afstandsbediening en instelbare timer zet je de airco
voor het slapen gaan aan zodat je later op de avond in
een koele slaapkamer terecht komt. De airco wordt
standaard geleverd met een raam afdichtingskit. Even
monteren, de timer instellen en daarna genieten van
koele lucht!
- 3-in-1 airco / ontvochtiger / ventilator
- voor ruimtes tot 60m³
- met afstandsbediening en 24 uurs timer

Productkenmerken airco's
Koelcapaciteit

›

7000 BTU

Lengte afvoerslang

›

35 - 150 cm (min - max)

Capaciteit voor ruimtes tot

›

60 m3

Diameter afvoerslang

›

13 cm

Garantietermijn

›

2 jaar

Afstandsbediening (incl. batterijen) ›

ja, (2x AAA)

Ontvochtiging

›

max. 1,79

Technische gegevens airco's

Instelbare timer functie

›

ja, tot 24 uur

Kleur

›

wit

Volle watertank waarschuwing

›

ja

Afmetingen (hxbxd)

›

70,3 x 34,5 x 35,5 cm

›

960 Watt

›

ja, voor
schuifraam

Aansluitwaarde

Raam afdichtingskit inbegrepen

Energieklasse

›

A

Verrijdbaar

›

ja

Geluidsniveau (min-max) ›

47 - 63 dB

Ventilatorstanden

›

2

Luchtverplaatsing

›

max. 295 m3/u

Aircostand

›

ja

Koelmiddel

›

R290

Ventilatorstand

›

ja

EAN

›

8712876500370

Ontvochtigingsstand

›

ja

Temperatuurbereik

›

17 - 35°C

DaaromTomado
TOMADO
TOMADO Daarom
1923
Tomado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit

Bij Tomado proﬁteer je van
de volgende voordelen:
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Vertrouwd
sinds 1923
Vertrouwd
sinds 1923
Al bijna 100 jaar geliefd in

1923
Al
bijna 100
jaar geliefd in heel
heel veel huishoudens!

veel huishoudens!

Uitstekende
service
Uitstekende
service
We gaan ontzettend ver voor

We gaan
ontzettend ver voor
supertevreden klanten!

supertevreden klanten!

Betaalbare
kwaliteit
Betaalbare
kwaliteit
Verrassend goede kwaliteit voor een

Verrassend
goede kwaliteit voor
verrassend goede prijs!
een verrassend goede prijs!

