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Kód tovaru: -032-Odpudzovac-komarov Tento odpudzova? pracuje bez chémie a preto je ideálny pre použitie v každej obytnej miestnosti.
Komáre sú odpudzované vysokofrekven?ným tónom (ultrazvukom), ktorý ?udské ucho nedokáže zachyti?. ?akujeme Vám za zakúp

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena16,00 €
Predajná cena bez DPH13,33 €

Opýtajte sa na tento produkt
VýrobcaManufacturer

Popis
Kód tovaru: -032-Odpudzovac-komarov
Tento odpudzova? pracuje bez chémie a preto je ideálny pre použitie v každej obytnej miestnosti. Komáre sú odpudzované vysokofrekven?ným
tónom (ultrazvukom), ktorý ?udské ucho nedokáže zachyti?.
?akujeme Vám za zakúpenie odpudzova?a komárov. Tento odpudzova? pracuje bez chémie a preto je ideálny pre použitie v každej obytnej
miestnosti, nako?ko nevylu?uje žiadne zdraviu škodlivé ani dráždivé látky.

Tento odpudzova? komárov vydáva akustické vlny o frekvencii 30 až 45 kHz s dosahom cca 25m?. Pre napájanie produktu je potrebné napätie
230V / 50Hz AC. Produkt môže byt používaný iba vnútri domu a musí byt ochránený pred priamou vlhkos?ou (napr. kúpe??a).

Technická Parametre:
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Prevádzkové napätie: 230 V/50 Hz AC.
Spotreba energie: 0,5 W.
Audio – frekvencia: 30 kHz až 45 kHz.

Odporú?ané použitie:
Tento odpudzova? komárov vydáva akustické vlny o frekvencii 30 až 45 kHz s dosahom cca 25m?. Pre napájanie produktu je potrebné napätie
230 V / 50 Hz AC. Produkt môže byt používaný iba vnútri domu a musí byt ochránený pred priamou vlhkos?ou (napr. kúpe??a). Iné použitie než
ktoré je tu uvedené môže ma? za následok poškodenie alebo zni?ení výrobku, na ktoré sa nevz?ahuje záruka.
Bezpe?nostné inštrukcie:
Pri nedodržaní podmienok použitia uvedených v tomto návode na používanie zaniká nárok na záruku. Výrobca taktiež nenesie zodpovednos?
za takto spôsobené iné škody. Neautorizované úpravy a modifikácie výrobku sú z bezpe?nostných dôvodov a platnej homologizácie
neprípustné. Pre napájanie prístroja musí byt použité len predpísané napätí zo zásuvky elektrickej siete 230V/50Hz AC.
Pri používaní nesmie byt prístroj zakrytý ni?ím. Nako?ko sa jedná o zariadenie napájané elektrickou energií, skladujte tento výrobok, pokia? nie
je používaný, mimo dosah detí.
Ak zariadenie nepoužívate, vždy ho vyberte zo zásuvky.
Použitie:
Zastr?te zariadenie do zásuvky elektrické siete 230V / 50Hz AC, potom za?ne svieti? ?ervená LED dióda, ktorá znamená, že je zariadenie v
prevádzke. Ak budete chcie? zariadenie vypnú?, jednoducho ho vytiahnite zo zásuvky. Odpudzova? komárov pracuje ve?mi ekonomicky –
spotreba len 0,5 W.

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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