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Polski kapitał
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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Mały, ale możliwości ma ogromne!

Bardzo cichy, poziom hałasu 30-40 dB(A) sprawi, że wentylator OPTIMUM nie będzie za-
kłócać Twojej pracy czy relaksu.

4 prędkości nawiewu, tak abyś mógł dostosować moc nawiewu do aktualnych potrzeb. Intu-
icyjna regulacja z dotykowym panelem sterowania sprawi, że z pomocą jednego przycisku wy-
bierasz intensywność nawiewu.

Regulacja kąta nachylenia, umożliwia odchylenie o 180°. Możliwość ustawienia go pod 
kątem sprawia, że możemy go dostosować do naszych potrzeb. Uprzyjemni nam pracę 
przy biurku czy relaks przed telewizorem.

Składany i rozciągliwy - masz pełną kontrolę nad 
jego wysokością, możesz go wydłużyć aż do jed-
nego metra. Świetnie sprawdzi się przy kompute-
rze, na biurku czy w salonie. Złożony zajmuje tyle 
miejsca, co pojemnik na obiad. Z łatwością 
zmieści się w plecaku lub torebce. Dostarczy Ci 
powiew chłodnego i świeżego powietrza nawet 
w bardzo upalne dni, wszędzie tam gdzie go po-
trzebujesz!
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Bezprzewodowy - jest zawsze tam gdzie go potrzebujesz i kiedy chcesz się schłodzić. 
Dzięki wbudowanej pojemnej baterii 7200 mAh, pozwala na korzystanie bez konieczności 
ładowania aż do 20 godzin!

Zasilanie przez micro USB - uniwersalne wejście zasilania micro USB pozwoli Ci naładować 
wentylator w każdych warunkach. Można go ładować z komputera, zasilacza sieciowego, 
ładowarki samochodowej czy z power banka - z każdego urządzenia z portem USB! W ze-
stawie znajdziesz długi i wygodny kabel do ładowania 1,5 metra!

Składany i rozciągliwy

Cztery prędkości nawiewu

Bezprzewodowy

Wszędzie tam gdzie Ty! 
Ten kompakTen kompaktowy wentylator OPTIMUM został zaprojektowany z myślą o Twoich po-
trzebach w upalne dni. Jest wielozadaniowy - z łatwością zmienisz go z wentylatora 
biurkowego w stojący. Nie tylko masz pełną kontrolę nad jego wysokością, ale także 
nad kątem jego nachylenia. Jest tak wydajny i wielofunkcyjny, że chcesz zabrać go 
ze sobą wszędzie - i to nie problem! Jest bezprzewodowy i w prosty sposób możesz 
go złożyć, a zajmie nieco więcej miejsca niż lunchbox. Lekki i łatwy w transporcie 
oraz przechowywaniu, może być używany właściwie wszędzie: w biurze, w domu, w 
samochodzie, na campingu, a nawet na plaży! Ma wbudowaną baterię 7200 mAh, samochodzie, na campingu, a nawet na plaży! Ma wbudowaną baterię 7200 mAh, 
która pracuje nawet do 20 godzin, a jeśli to nie wystarczy możesz go naładować uni-
wersalnym kablem micro USB.

Wszędzie
        tam 
           gdzie Ty!


