
מנגנון פחם פעיל לטיהור ולסינון 
אבק וחיידקים בחללים שונים

פעולת סינון אקטיבית

SPEED ULTRA TOP

מאווררי מגדל בעיצוב יחודי

עם מסנן פחם פעיל

100Wמאוורר מגדל



•  מסנן פחם פעיל לסינון 
   אבק וחיידקים

•  מפזר יונים שליליים
•  תצוגה דיגיטלית

•  שליטה מרחוק באמצעות שלט
•  מסנן ארומטי מובנה

•  פיזור אוויר בצידוד של 90° מעלות
•  תריס מתכוונן מעלה ומטה

•  שקט וחסכוני במיוחד
•  נוח לשימוש

  ABS פלסטיק מסוג  •
•  ידית נשיאה נוחה

CB באישור התקן הישראלי כולל תקן  •
•  תפוקת אוויר גבוהה ופיזור יעיל

    יותר של האוויר.

מק"ט הספק מנוע טיימר תצוגת טמ"פ צבע גוף רמת אטימות משקל מידות )ס"מ(

NT-speed-100W-CF-BKWD

100W 12 שע' דיגיטלי
שחור+עץ

IP20 4.5Kg 32.6x29.5x82.86

NT-speed-100W-CF-WHGY
בסיס לבן +
עליון אפור

שלט רחוק

SPEED ULTRA TOP

צג דיגיטלי טאץ’ מסנן פחם פעיל



מק"ט הספק מנוע טיימר תצוגת טמ"פ צבע גוף רמת אטימות משקל מידות )ס"מ(

NT-speed-100W-RC-GYBK

100W 12 שע' דיגיטלי

בסיס אפור +
עליון שחור

IP20 4.5Kg 32.6x29.5x82.86

NT-speed-100W-RC-BK
בסיס שחור +
עליון שחור

•  תצוגה דיגיטלית
•  כפתורי טאץ’

•  שליטה מרחוק באמצעות שלט
•  מסנן ארומטי מובנה

•  פיזור אוויר בצידוד של 90° מעלות
•  תריס מתכוונן מעלה ומטה

•  שקט וחסכוני במיוחד
•  נוח לשימוש

•  טיימר עד 12 שעות פעולה 
  ABS פלסטיק מסוג  •

•  ידית נשיאה נוחה
CB באישור התקן הישראלי כולל תקן  •

•  תפוקת אוויר גבוהה ופיזור יעיל
   יותר של האוויר.

SPEED SUPER

מאווררי מגדל
עם טיימר ל 12 שעות

100W

שלט רחוק

צג דיגיטלי טאץ’



מק"ט הספק מנוע הפעלה מס' מהירויות צבע גוף רמת אטימות משקל מידות )ס"מ(

NT-speed-100W-BK

100W מכנית 4

שחור
IP20 4.5Kg 32.6x29.5x82.86

NT-speed-100W-WHBK
בסיס לבן +
עליון שחור

•  בורר מהירות מכני
•  נוח לשימוש

•  מסנן ארומטי מובנה בגב המוצר
•  פיזור אוויר בצידוד של 90° מעלות

•  תריס מתכוונן מעלה ומטה
•  ניתן להפעלה עם שעון שבת

•  שקט וחסכוני במיוחד
•  נוח לשימוש

  ABS פלסטיק מסוג  •
•  ידית נשיאה נוחה

CB באישור התקן הישראלי כולל תקן  •
•  תפוקת אוויר גבוהה ופיזור יעיל

   יותר של האוויר. 
 

SPEED BASIC

מאווררי מגדל
עם  4 מהירויות

100W

בורר מהירות מכני


