شفاط نوفا الكهربائي
ًجدد انتعاشك مع شفاط نوفا,يُخلصك من الروائح ال ُمزعجة و الغير مرغوب فيها مع
استهالك بسيط للكهربــاء.

سمات المنتج:
التصميم
• تصميم الشفاط البسيط يجعله مناسبا ً لكل طرز التصميم الداخلي.
ق عند تثبيته فى الحائط أو
• يتكون الشفاط من مروحة  6ريشة بداخل إطار مربع ،وله شكل را ٍ
الشباك.
• الشفاط مزود بحواجز عرضية خلفية متحركة ،وشبكة حماية أمامية من البالستيك.

الكفاءة
• يعمل الشفاط بأداء عا ٍل في الشفط والطرد اعتمادا ً علي المروحة ذات  6ريشات.
• صوت الشفاط هادئ واستهالكه للطاقة منخفض.
• تغلق الحواجز العرضية الخلفية أوتوماتيكيا ً عند إطفاء الشفاط لمنع دخول الحشرات.

األمان
• الشبكة البالستيكية األمامية تحمي األيدي من مالمسة المروحة أثناء الدوران.

الصيانة
• يمكن فك وتركيب الشفاط بسهولة للتنظيف المتكرر؛ مما يحافظ علي مظهره الجذاب.
• إضافة إلي مدة ضمان  12شهراً ،يرفق مع الشفاط كتيب إرشادات متكامل للتركيب والصيانة،
كما أن قطع الغيار متوفرة دائما ً لدي الشركة.

مواصفات المنتج:
الخامة :بالستيك عالي الجودة )(ABS
القدرة الكهربائية 28 :وات\ 220فولت –  50هرتز
المقاس 30 X 30 :سم
مدة الضمان 12 :شهر
قطع الغيار :دائما ً متوفرة

تصميم جذاب

موفر للطاقة

سهل التشغيل

آمن تماما ً

* حيث أننا نقوم دائما ً بتطوير منتجاتنا ،فللشركة الحق في تغيير مواصفات المنتج أينما وجد احتياج لذلك

Ventilator SO-10
Nova's ventilator is an efficient home appliance that helps you
get rid of all undesired odors while not consuming much
electricity.

Product Features:
Design
•
•
•

Nova's ventilator owns a simple design that suits all kinds of interior
styles.
In this ventilator, a 6-fin fan operates inside a square frame that is
elegantly wall mounted or window mounted.
Equipped with open able back shutters, the ventilator is also topped
from the front with a plastic grid shield.

Efficiency
•
•
•

The ventilator operates through suction and blowing with high
performance through its 6-fin fan.
It has low noise and doesn't consume much energy.
Nova's ventilator automatically closes back shutters upon being turned
off; preventing insects entrance.

Safety
•

The front plastic grid protects hands from the moving fan.

Maintenance:
• Nova's ventilator is easily disassembled and reassembled for frequent
cleaning, maintaining its positive looks.
• With a warranty of 12 months, this ventilator comes with a complete
installation and maintenance manual, and spare parts are always
available at Nova.

Product Specifications:
Material: ABS Plastic

Power: 28 Watt / 220 volt – 50 Hz
Dimensions: 30 X 30 cm
Warranty: 12 Months
Spare Parts: Always Available

Perfectly Safe

Easy to Operate

Energy Saving

Attractive Design

* As we continuously develop our products, the company has the right to change product
specifications whenever needed.

