
Csendes ventillátorok

CAMANO 12V ULTIMATE 12V BORA 12V SIROCCO 12V KONA 12V TINY TORNADO II MiniMax Deluxe

Szélvédő 

páramentesítő

Leírás

Egy gazdaságos ventilátor, 

ami sokoldalú megoldást 

nyújt a hajósoknak. 12V-os, 

könnyű telepíteni és a 

hajózás kényelmét nyújtja.

Iparilag elismert és hosszú 

ideje kedvenc a hajósok 

között. Egy szabadalmaztatott 

légcsavarlapát , amire nem 

szükséges védőrács, mert a 

sokk elnyelő vezetőéle hajlik, 

amikor megállítják.

A leghalkabb és legerőteljesebb 

hajós ventilátor az osztályában. A 

ventilátor ideális, hogy hűtse a 

konyhát vagy hűvös komfortot 

nyújt a hálóhelyen. Ez a 

sokoldalúsága a Bora-nak, a  

legnépszerűbb ventillátornak.

A legjobb kabin ventilátor, ami 

elérhető a hajózási piacon. 12V-

os ventilátor egyedi formája 

lehetővé teszi, hogy a levegő 

áramlat bármely irányból fújjon 

a kabinban 360 °-ban. Amikor 

nem használja ráhajtható a 

válaszfalra.

Időjárásálló ventilátor. Jellemzője 

a vízálló motor és az extrudált 

alumínium, UV álló műanyag. 

Ideális olyan helyekre, ahol 

befröcskölhet a víz.

Hűvös kényelem bárhol. 

Elemes hordozható ventilátor, 

a tapadó talppal bárhova 

biztonságosan rögzítheti és a 

dönthető fejjel bárhova 

irányíthatja a légáramlatot.

Energia hatékony, kényelmes 

és erőteljes. 

Percek alatt páramentesítheti a 

szélvédőjét. Könnyű felszerelni, 

vagy egy tapadó talppal vagy egy 

csavaros rögzítéssel és 

alaptartozék a szivargyújtó 

dugó. Teljesen biztonságos: 

érintésre meleg, de soha sem 

forró

1 sebességes 2 sebességes 3 sebességes 3 sebességes, nyomógombos 

irányítás

Variálható sebességű motor 1 sebességes 4 sebességes

2000 + motor Hosszú életű, alacsony 

áramfogyasztású motor

Hosszú élettartamú 5000 + motor Ultra csendes, hosszú 

élettartamú motor

Hosszú élettartamú motor

 Rögzíthető alap  Két felszerelő opció 

lehetséges: végleges vagy 

eltávolítható tapadó talp

 Rögzített vezérmű telepítés  Két felszerelési opció: öntapadó 

vagy tartós rögzítés 

 Két rögzítési mód: tartós rögzítés 

vagy tapadó talpas 

 Puha műanyag markolat, 

kiegészítő övcsatt

Csúszásmentes gumi talp                                         Két telepítési mód: tartós vagy 

tapadó talpas 

Alacsony áram felvétel Alacsony áramfelvétel  Áramfelvétel kevesebb, mint 

0,4A nagy sebességnél 

Alacsony fogyasztás    Automata kikapcsolás 8 óra 

után vagy amikor becsukja                     

Teljesen biztonságos előről 

és hátulról   

Teljesen védett előről és hátulól                                             

Magas hatékonyságú 

légcsavarlapát

Új kivitelű magas hatékonyságú 

légcsavarlapát    

Kompakt kialakítás  Állítható, dönthető fej Kompakt kivitel   Egyedi forma   Állítható billenő fej

Érintés ellenőrzés a ventilátor 

közepén 

4 előre beállítható időzítő,  idő 

jelző fény és automatikus 

elhalványító   

 Kerámia PTC alatrészek

12V-os szivargyújtó dugó AC adapterhez előkészítve Szivargyújtó dugó

Made in Canada Made in Canada

Bárhova telepíthető   Könnyű felszerelni  Felszerelhető oldalra, 

függőlegesen, lefelé

A teljes 360°-os forgatással 

bármilyen helyzet elérhető 

Könnyű felszerelni Könnyen mozgatható Bárhol használhatja a hajón 

kívül vagy belül

 Könnyű telepíteni, hely 

takarékos    

12V-os 12V-os 12V-os 12V-os 12V-os Elemes Elemes 12V-os

Akkumulátor barát Akkumulátor barát Akkumulátor barát Akkumulátor barát Folyamatos 24 órás működés 

egy D elemmel 

300 óra használat 4 D 

elemmel

A ventilátor a helyén marad 

viharos időben

A ventilátor a helyén marad 

viharos időben

A ventilátor a helyén marad 

viharos időben

A ventilátor a helyén marad 

viharos időben    

 Tisztán tartja a szélvédőt 

Csendes    Csendes, megbízható 

működés      

Maximum légáramlat, minimális 

zajjal        

Csendes, kényelmes kabinokba  Erőteljes, de csendes 

légáramlat   

 Könnyű használni             Könnyű telepíteni  Helytakarékos Könnyű felszerelni 

 Maximum légáramlás, 

bármilyen irányban 

Illik bármilyen hajó belső térbe         Illik bármilyen hajó belső térbe         Kinn lehet hagyni esőben, 

korrózió álló

Gazdaságos keringtetés El tudja távolítani és elrakni, 

amikor nem használja

Szín Fehér Fehér vagy fekete Fekete vagy fehér Fekete vagy fehér Fekete vagy fehér Fekete vagy fehér Fekete vagy fehér Fekete

Méret 6" x 8,5" x  2,5" 7" x 9" x 5,5" 6,5" x 9,5" x 3,5" 10" x 12" x 3" 7" x 10" x 7" 2,5" x 7,5" x 2,5" 5,25" x 5,25" x 2,5" 7" x 4" x 2"

Garancia 1 év 1 év 2 év 2 év 2 év 1 év 1 év 1 év

Érvényes áramfelvétel 

magas sebességen
0,34A 0,5A 0,25A 0,4A 0,34A Elem élettartam: 24 óra Elem élettartam: 320 óra 8,3A

Ár/Ft, áfás 8.600 15.500 27.520 34.410 41.290 3.700 6.880 11.990

Termék jellemzők

Előnyök


