MeacoFAN1056
A MeacoFan já é conhecida pelos seus inúmeros prémios e elogios.
Na origem da sua excelente performance está o seu funcionamento muito
mais silencioso, para além de que é energeticamente mais eficiente do
que outras ventoinhas. O movimento rotativo de circulação de ar move
todo ar do espaço, fazendo com que todos se sintam bem e confortáveis.
A atribuição do prémio QuietMark é mais uma prova de quão
silencioso é esta ventoinha.
O baixo nível de ruído e o baixo consumo de energia resultam em
grande parte da tecnologia DC, o que garante menores custos
operacionais, menores níveis de ruído e melhor qualidade de ventilação.

A MeacoFan também tem uma alta componente estética e irá
complementar e melhorar qualquer ambiente. Com a sua elegante
pega, numa imitação fidedigna de pele, facilmente transporta este
equipamento. A cabeça da ventoinha move-se elegantemente para
cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, enquanto
movimenta o ar em todo o espaço. No centro, está o controlo
remoto. Magnético, encaixa no centro da ventoinha, oferecendo
uma solução perfeita, prática e estética.

O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS
REVISTA T3 DIZ
“A Meaco, com sede no Reino Unido, é mais conhecida pela sua qualidade
Bem, aqui está o resultado da sua primeira tentativa de fazer uma ventoinha
da Meaco claramente pensou em tudo e criou o que é indiscutivelmente a
muito acessível. Vá em frente e compre, enquanto ainda

e variedade de excelentes desumidificadores.
standard - o resultado foi brilhante! A equipa
melhor ventoinha já inventada, a um preço
está quente o suficiente!"

O JORNAL THE INDEPENDENT DIZ
“A ventoinha Dyson Cool AM07, ecológica e inegavelmente excelente, foi um espetáculo e candidata ao nosso prémio Best Buy,
até que apareceu a MeacoFan, que possui realmente tudo o que é uma ventoinha-maravilha! É relativamente pequena, tem um
preço muito bom e distribui ar por toda a sala com a máxima eficiência. Para além disto tudo, é incrivelmente silenciosa.”
CRÍTICAS DE CONFIANÇA DIZEM
“Se deseja algo que pode movimentar muito ar, fazendo-o circular
perfeitamente numa sala abafada, para um melhor arrefecimento
geral, a ventoinha MeacoFan 1056 é uma ótima escolha.”

O JORNAL THE METRO DIZ
"A MeacoFan, da Meaco, está a tornar-se
rapidamente numa estrela em ascensão no
contexto do arrefecimento."

Ventoinha MeacoFan 1056AC
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
9.5 a 23.5 watts
+5°C a +40°C
Condições de Humidade
para Funcionamento

Sem condensação
20 a 60dB
DC baixa energia

Fluxo de Ar Máximo

1056m3/hora
60° cima e 80° esquerda

403 x 285 x 305mm
220 - 240V / 50Hz
Peso

3.2Kgs

www.meaco.com
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Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt
Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt
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Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro Empresaria Abrunheira – Escritório 11
Abrunheira 2710-736 Sintra
Tel:219 253 300
www.megaclima.pt
geral@megaclima.pt

