
 

 

Ventilatorul turn Be Cool este combinația perfectă de 
design, performanță și calitate 
 
Are un panou de control ușor de utilizat, cu afișaj LED și 
telecomandă cu infraroșu. 
 
Cele 3 setări ale vitezei - joasă, medie și înaltă - și funcția de 
oscilație garantează răcoarea în timpul verii. 
 
În plus, are, de asemenea, 3 setări ale modului de vânt: 
Normal, Natural și Sleep mode.  
 
Funcția de temporizare vă permite să controlați până la 12 
ore de răcire neîntreruptă. De asemenea, vă permite să 
setați oprirea automată.  
 
Acest ventilator cu turn are un sistem de curățare cu ioni 
negativi care poate detecta mediul de aer în orice moment și 
poate ajusta automat puterea de curățare, astfel încât să vă 
puteți bucura de un aer ambiental curat.  

 
 

 

 

 

 

VALVĂ DE TURBINĂ 121cm 

Split  
BC121TU2202F 

 

Puncte forte ale 
echipamentului 

 

Afișaj cu LED-uri 

Afișaj LED ușor de citit și 
luminos, cu un consum minim 
de energie. 

3 niveluri de viteză 

scăzut, mediu, ridicat 

Cronometru 

Modul 12 ore și porniți și opriți 
în funcție de timpul dorit. 

3 moduri de vânt 

Mod normal, natural și sleep 

Funcția de oscilație  

Vibrațiile ajută aerul rece să 
ajungă în diferite zone ale 
camerei. 

Funcția de curățare cu ioni 

Curățarea aerului înconjurător  

Efectul de răcire 

 

Datorită randamentului 

puternic al ventilatorului turn 

 



 

 

• Tensiune de intrare: 220V ~ 240V  

• Frecvență: 50 Hz 

• Putere: 45 Watt 

• În așteptare: 0.045KWH ＜1W 

• Înălțime: 121cm 

• Nivele de viteză: 3 

• Max. Viteza aerului: 7,1m/sec 

• Nivelul de zgomot: 50 dB(A) 

• 3 moduri de vânt: normal, natural, somn 

• Circulația aerului: 960 m³/h 

• Funcția de pivotare 

• Ionizator 

• Funcția de temporizare de 12 ore  

• Mod de veghe 

• Compartiment de depozitare pentru telecomandă 

• Carcasă robustă 

• Afișaj LED mare 

• Afișarea temperaturii și a funcțiilor 

• Culoare: negru 

• Dimensiuni LxAxP: 315x1210x315mm 

• Greutate: 3,5 kg 

 

• EAN: 9005151000955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVĂ DE TURBINĂ 121cm 
 

 

Scheringgasse 3 

1140 Wien  

Telefon +43 1 970 21-0 

www.becool.at 

Sigur și simplu  

 
Ventilatorul turn este ușor 
de acționat manual de la 
partea superioară a 
panoului de control. Cablul 
de alimentare mare de 1,4 
m facilitează poziționarea 
ventilatorului. Ventilatorul 
are un motor de 45 W 
certificat de înaltă calitate.  
 
 
Ionizare   

 
Ionizatorul încorporat 
produce ioni negativi de 
oxigen care, în plus față de 
funcția ventilatorului de 
răcire, purifică aerul din 
interior și îi oferă aer 
proaspăt. Ionii negativi se 
atașează de particulele de 
praf, microorganismele și 
alte particule nedorite din 
aer și le combină între ele. 
Aceste particule devin mai 
grele decât aerul, cad la sol 
și sunt filtrate din aer în 
acest fel.  

 

 

 

 

 

 

Date tehnice 

BC121TU2202F 

 

 Domeniul de livrare  

 

1x telecomandă incl.    

     baterie (CR2025) 

1x manual de instrucțiuni 

 

 
 

Perioada de garanție  

• 2 Ani 
 
 

Panou tactil                                                                  Afișaj cu LED 
 

Afișajul mare cu LED-uri arată temperatura camerei și cele mai importante 
funcții. Toate funcțiile pot fi controlate ușor și intuitiv pe panoul tactil.  
 
 
 


