
[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

MN-94-009 Techninis fenas 2000W, 2 pakopų, 6 pakopų reguliavimas

Universalus 2000 W techninis fenas su 6 pakopų temperatūros reguliavimu

[Lithuanian]: Certificates (icon):

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 2000 W šildymo  elementas  užtikrina  greitą  paleidimą,  efektyvų  darbą  ir aukštą  maksimalią  temperatūrą
•	 Du etapai:  pirmajame  etape  galima  reguliuoti  temperatūrą  nuo 50 iki  350 ° C (su 50 ° C pakopomis).  Antrasis  etapas  leidžia  reguliuoti

temperatūrą  nuo 100 iki  600 ° C (su 100 ° C pakopomis).
•	 6 žingsnių  įrankio  veikimo  parametrų  reguliavimas  ,LED indikatoriais,  užtikrina  tinkamos  temperatūros  nustatymą  reikalingą  darbui
•	 Nuolatinis  550 litrų  / min. Oro srautas  abiejuose  etapuose  užtikrina  tvirtą  oro srautą  ir efektyvų  darbą
•	 Konstrukcija  leidžia  jĮ  statyti  vertikaliai  kaip  stacionarią  įrangą  ir medžiagą,  kuri  bus naudojama  abiem rankomis
•	 Dviejų  komponentų  guminė  rankena  garantuoja  saugų  ir patogų  sukibimą,  o operacija  tampa  ergonomiškesnė
•	 Rankų  apsauga  apsaugo  nuo atsitiktinio  nusideginimo,  jei  vartotojas  paliečia  apdorojamą  medžiagą
•	 Šviesus,  stiprus   korpusas  reiškia  didesnį  patvarumą  ir sumažintą  nuovargį  darbo metu
•	 Gausus  priedų  rinkinys:  4 purkštukai,  glaistinis  peilis  ir grandiklis,  leidžiantis  atlikti  įvairius  darbus  be papildomų  įrankių.
•	 Nešiojamas  dėklas  leidžia  lengvai  transportuoti  ir patogiai  laikyti  įrankį  ir visus  jo priedus
•	 „Red Plug Service“  garantuoja  greitą  sugedusio  įrankio  remontą,  nors  ir nemokamu  kurjerio  siuntimu  iš/į  kliento/ą.

[Lithuanian]: Applications

•	Skirtas  dažų  ir kitų  dažų  dangų  šalinimui
•	Skirtas  plieno,  vario  ir žalvario  komponentų  minkštam  litavimui
•	Skirtas  plastiko  formavimui  ir suvirinimui
•	Skirta  baldų  faneravimui  ir daugeliui  kitų  programų,  pvz.,  Atitirpinimui,  džiovinimui  arba uždegti  griliui



[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

[Lithuanian]: Equipment

•	4 keičiamieji  įrankiai  / priedai  / purkštukai
•	Putty  peilis
•	Trikampis  grandiklis
•	Nešiojimas  dėklas

[Lithuanian]: Users

•	Lakuotojai
•	Dažytojai
•	Dailidės
•	Santechnikai
•	DIY  entuziastai

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė Galia Vienetinė paku
otė Sudėtinė pakuotė Dėžės svoris Išorinis svoris EAN

[W] [vnt.] [vnt.] [kg] [kg]

MN-94-009 2000 1 5 2.1 10.7 5906675099163

galia 2000 W
temperatūra:  I lygis 50-350 °C
temperatūra:  II  lygis 100-600 °C
efektyvumas 550 L/min
laido  ilgis 3 m

[Lithuanian]: Warnings

•	 [Lithuanian]:  Read user  manual
•	 [Lithuanian]:  Always  use eye protection
•	 [Lithuanian]:  Always  use gloves
•	 [Lithuanian]:  Always  use dust  mask
•	 VARTOTOJO  INSTRUKCIJA.  Visada  laikykitės  naudotojo  vadove  pateiktų  saugos  nurodymų  ir taikomų  sveikatos  ir saugos  darbe  ta

isyklių.  Nesilaikant  įspėjimų  ir rekomendacijų,  gali  ištikti  elektros  smūgis,  gaisras,  sunkūs  sužalojimai  ir netgi  mirtis.  Atidžiai  perska
itykite  ir įsigilinkite  į vartotojo  vadovą  ir išsaugokite  jį  ateičiai.


