
[Ukrainian]: Corded Power Tools Modeco

MN-94-010 Фен 2-швидкості 2000 Вт, цифровий

Удосконалений фен потужністю 2000 Вт з плавним цифровим регулюванням
температури

Сертифікати (познач.):

Особливості та переваги

•	 Нагрівач  потужністю  2000 Вт  забезпечує  швидкий  пуск,  ефективну  роботу  та  високу  максимальну  температуру
•	 Дві  передачі:перша  передача  дає  постійну  температуру  50°C, друга  забезпечує  плавне  регулювання  температури  за

допомогою  цифрової  панелі
•	 Цифрова  панель  забезпечує  плавне  регулювання  температури  (на  1oC від  50°C до  600°C)  та  продування.  Це  дозволяє  точно

вибрати  робочі  параметри  пристрою  для  роботи,  що  виконується
•	 Регульований  потік  повітря  від  150 до  550 літрів  / хв  дозволяє  додатково  регулювати  параметри   фену  до  виконуваної

роботи
•	 Конструкція  фену   дозволяє  розташовувати  його  вертикально  як  нерухомий  пристрій  і обробляти  матеріал  двома  руками
•	 Двокомпонентна  гумова  ручка  гарантує  міцне  та  зручне  зчеплення  та  покращує  ергономіку  роботи
•	 Захист  рук  запобігає  випадковому  опіку  працівника  обробленим  матеріалом
•	 Легка,  міцна  конструкція  фену   забезпечує  довговічність  і зменшує  втому  під  час  роботи
•	 Багатий  набір  аксесуарів:  4 насадки,  шпатель  і скребок  дозволяють  виконувати  широкий  спектр  робіт  без необхідності

купувати  додаткові  інструменти
•	 Коробка  дозволяє  легко  транспортувати  та  зручно  зберігати  пристрій  з усіма  аксесуарами
•	 Red Plug Service  гарантує  швидкий  ремонт  пошкодженого  інструменту  завдяки  безкоштовній  доставці  кур'єром  від  і до

замовника
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Використання

•	Призначений  для  видалення  фарб  та  інших  лакових  покриттів
•	Призначений  для  м'якої  пайки  сталевих,  мідних  та  латунних  елементів
•	Призначені  для  формування  та  спаювання  пластмаси
•	Призначений  для  облицювання  меблів  та  багатьох  інших  застосувань,  таких  як  розморожування,  сушіння  або освітлення
гриля

Обладнання

•	 [Ukrainian]:  4 interchangeable  tools/attachments/nozzles
•	 [Ukrainian]:  Putty  knife
•	 [Ukrainian]:  Triangular  scraper
•	 [Ukrainian]:  Carrying  case

Користувачі

•	Лакувальники
•	Художники
•	Теслі
•	Сантехніки
•	Мережі  типу  DIY

Технічні дані

Індекс Потужнiсть Упаковка
індивідуальна Збірна упаковка Вага упаковки

індивідуальної
Вага упаковки

збірної EAN

[Вт] [шт.] [шт.] [кг] [кг]

MN-94-010 2000 1 5 2.2 10.9 5906675099170

потужність 2000 Вт
температура  : рівень  І 50 °C
температура  : рівень  ІІ 50-600 °C
продуктивність 150 - 550 L/хв.
довжина  кабелю 3 мм

Застереження

•	 Прочитайте  інструкцію  з обслуговування
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  очей  (окуляри,  захисні  окуляри  або захисні  шоломи)
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  рук  (рукавиці)
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  органів  дихання  (маски)
•	 [Ukrainian]:  USER'S  MANUAL.  Always  follow  safety  instructions  contained  in the user's  manual  and applicable  health  and safety  at

work  regulations.  The failure  to comply  with warnings  and recommendations  contained  therein  may result  in electric  shock,  fire,  se
rious  injuries  and even death.  Read and understand  the user's  manual  carefully  and keep  it for future  reference


