Nebulizador elétrico
CRIA O AMBIENTE IDEAL

FOGGY HOME (45F-0004)
Não lhe falta nada

Principais características do produto
• Transformador te AC/DC

Transformador de corrente com interruptor de ligar e desligar.

• Mangueira de entrada de água

Tubo flexível para entrada de água de excelente qualidade.

• Filtro del água

Filtro para a entrada de água anexável á mangueira da entrada de água.

• Tubo de pressão de nylon

Tubo de nylon de pressão para a da saída de água de excelente 		
qualidade

• Conexões de facil d encaixe ao tubo de pressão

Conexões em aço inoxidável com um sistema de rápido encaixe 		
mediante pressão (sem necessidade de ferramentas).

• Difusores com filtro de água incorporado

Difusores em aço inoxidável com um filtro incorporado no seu interior
com interior também em aço inoxidável.

Características técnicas
Motor

elétrico
230 V. ~ 50 Hz.

Potência

80 W.

Pressão da bomba

40 bar/580 psi.

Caudal da água

0.2 l/min.

Programador de
tempos

8 programas

Peso líquido

2 kg.

Peso bruto

4 kg.

Medidas (cm.)
Longo x Largura x Alto
Caixa

36 x 18 x 24

Maquina montada

31 x 14 x 15,5

• Cortador do tubo

Permite realizar um corte limpo do tubo preto de nylon para a inserção
das conexões.

• Afia

Acabamento o corte do tubo de nylon para facilitar mediante a pressão o
encaixe na conexão

Efetivo sistema nebulizador de fácil instalação para refrescar áreas
exteriores até 35m2, permite um perfeito nebulizado de água “Sem pingos
ou gotas”. A sua potente bomba de 40 bar e também o seu revolucionário
programador de tempos consegue uma refrigeração natural e praticamente
sem ruído. Inclui 6 difusores com conectores rápidos e 10 m de tubo de
nylon. Disfrutar de um verão no exterior já é possível.

Outros produtos ou informações em
www.recaball.com

