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Solidna konstrukcja: obudowa, śmigła, osłony wykonane są z wysokiej jakości metalowych 
komponentów, co sprawia, że cyrkulator jest mocny i trwały. Komfort użytkowania zapew-
niają zamontowane antypoślizgowe stopki, dzięki którym cyrkulator jest stabilny. Wbudo-
wany uchwyt pozwoli bez trudu przenieść go w inne miejsce.

Regulacja kąta nachylenia czaszy cyrkulatora -w zakresie do 100° 
umożliwia ustawienie odpowiedniego kierunku nadmuchu.

Trójstopniowa regulacja prędkości nawiewu pozwoli Ci na dobranie siły nawiewu do 
Twoich potrzeb. Ustawienie siły nawiewu jest bardzo proste dzięki wygodnym przyciskom 
na tylnej części wentylatora.

Średnica dostosowana do Twoich potrzeb z trzema metalowymi śmigłami zapewniają silny 
nadmuch wywołujący natychmiastową cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.

Energooszczędny, wysokiej klasy silnik wykonany z miedzi zapewni Ci bezawaryjne użytkowanie 
urządzenia przez wiele lat. Optymalna moc jest gwarancją ekologicznego zużycia energii.

Cyrkulacja - wywołany przez urządzenie obieg powietrza i efektywne jego mieszanie powo-
duje wyrównanie temperatury w całym pomieszczeniu. Dzięki temu cyrkulator OPTIMUM 
można stosować nie tylko latem w upalne dni, ale także zimą. Przyjemny podmuch powie-
trza wyrówna odczuwalną temperaturę w całym pomieszczeniu w Twoim domu, biurze, 
sklepie czy magazynie w upalne i chłodne dni.
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Podłogowy cyrkulator powietrza OPTIMUM został zaprojektowany by przynieść 
Ci ukojenie w gorące i upalne dni. Sprawi, że przyjemny podmuch powietrza z dołu 
rozprowadzi chłód i obniży odczuwalną temperaturę w całym pomieszczeniu. 
Idealnie sprawdzi się w Twoim domu, ale również może sprostać trudniejszym 
wyzwaniom chłodząc sklepy, restauwyzwaniom chłodząc sklepy, restauracje czy powierzchnie biurowe! Trójstopniowa 
regulacja siły nadmuchu, regulacja kąta nachylenia czaszy, metalowa obudowa z 
rączką do przenoszenia to jego najmocniejsze strony. Matowe, czarne wykończenie 
cyrkulatora sprawia, że wygląda on stylowo i będzie pasować do każdego wnętrza, 
a najwyższa jakość materiałów gwarantuje, że będzie niezawodny przez wiele lat.


