
THỔI GIÓ XA ĐẾN 25M

BAO PHỦ ĐƯỢC KHU VỰC RỘNG 200M
CHUYỂN ĐỘNG 48,000 M  / GIỜ CHỈ VỚI 560W
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TIÊU CHUẨN
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Tại sao chọn chiếc QUẠT này
- Sử dụng ít năng lượng hơn và tạo ra kết quả tốt hơn.
- Động cơ điện DC không chổi than hiệu quả nhất.
- Cánh quạt nhôm cao cấp và tối ưu vị trí.
- Thành phần thép mạ kẽm.
- Yên tĩnh khi thổi lượng lớn không khí.
- Thích hợp cho diện tích nhỏ hoặc lớn.
- Thiết kế thông minh với linh kiện chất lượng.

Quạt di động 2 mét được thiết kể mà không làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh khi hoạt 
động mà vẫn đạt hiệu suất tối đa. Sử dụng một trong những động cơ không chổi than tiết 
kiệm năng lượng nhất. Động cơ này sử dụng năng lượng hiệu quả, không ồn ào và 
mạnh mẽ khi quay ở tốc độ thấp. Các cánh quạt được làm bằng nhôm cao cấp và được 
lắp đặt ở vị trí tối ưu giúp cho việc điều hòa không khí một cách tối đa. Khung quạt làm 
từ thép đều được mạ kẽm để tạo ra lớp bảo vệ chống gỉ tốt nhất khi đặt trong bất kì môi 
trường nào.

Chúng tôi thiết kế quạt di động hoạt động một cách yên tĩnh và hiệu quả. Quạt của chúng 
tôi sử dụng động cơ mạnh mẽ và hữu hiệu, động cơ điều khiển và tối ưu các cánh quạt 
để điều hòa lượng lớn không khí một cách hiệu quả. Quạt di động 2 mét này tạo ra một 
lượng lớn gió ở chế độ chậm hoặc trong một không gian lớn mà vẫn hoạt động yên tĩnh 
và bao phủ một khu vực rộng tới 200m².






