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Dostępne od teraz w

Świetna szansa na gorącą sprzedaż!
Gotowi na lato 2020?

Wentylatory USB zapewniają odświeżający klimat pracy przy biurku w gorące dni. Można je 
podłączać do komputerów PC, laptopów lub innych urządzeń USB. Wentylatory są ciche i zużywają 
niewiele energii. Dostępne są w dwóch rozmiarach i trzech wersjach kolorystycznych: miedzianej, 
srebrnej i czarnej.

Wentylatory stołowe i podłogowe uzupełniają ofertę. Wersje w stylu retro przekonują elegancką i 
jednocześnie solidną metalową obudową. Wszystkie wentylatory są dzięki silnikowi elektrycznemu 
bardzo ciche.

Zamówienie przed- premierowe teraz
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Goobay
Biurkowy wentylator USB
Ø13 cm

•		bardzo	cichy	silnik	elektryczny	cechujący	się	niskim	zużyciem	energii
•		do	uniwersalnego	zastosowania	w	urządzeniach	z	wyjściem	USB,	np.	kom-
puterach,	notebookach	i	innych	urządzeniach

•		ramkę	można	zamocować	również	u	góry	i	na	dole	w	celu	wybrania	odpo-
wiedniej	pozycji

•		bardzo	lekka	metalowa	ramka	w	włącznikiem/wyłącznikiem
•		długość	kabla	1,2	m

Goobay
Biurkowy wentylator USB
Ø22	cm

•		bardzo	cichy	silnik	elektryczny	cechujący	się	niskim	zużyciem	energii
•		do	uniwersalnego	zastosowania	w	urządzeniach	z	wyjściem	USB,	np.	kom-
puterach,	notebookach	i	innych	urządzeniach

•		ramkę	można	zamocować	również	u	góry	i	na	dole	w	celu	wybrania	odpo-
wiedniej	pozycji

•		bardzo	lekka	metalowa	ramka	w	włącznikiem/wyłącznikiem
•		długość	kabla	1,2	m

Czarny 62060 Retail Box

Srebrny 77503 Retail Box

Brąz 55524 Retail Box

Czarny 62061 Retail Box

Srebrny 62062 Retail Box
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Goobay
Wentylator	stołowy	9”
Ø23	cm

•		Mocny	silnik	elektryczny	30	W
•		Oscylacja	zapewnia	równomierny	rozkład	wentylacji
•		2	stopnie	mocy:	niski,	turbo
•		Bardzo	cicha	praca

Goobay
Wentylator	stołowy	12”
Ø30	cm

•		Mocny	silnik	elektryczny	40	W
•		Oscylacja	zapewnia	równomierny	rozkład	wentylacji
•		3	stopnie	mocy:	niski,	wysoki,	turbo
•		Bardzo	cicha	praca

Goobay
Wentylator	stołowy	retro	12”
Ø30	cm

•		Mocny	silnik	elektryczny	40	W
•		Oscylacja	zapewnia	równomierny	rozkład	wentylacji
•		3	stopnie	mocy:	niski,	wysoki,	turbo
•		Bardzo	cicha	praca
•		łopatki	wentylatora	wykonane	z	aluminium

NOWOŚĆ
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Goobay
Wentylator	podłogowy	retro	16”
Ø40	cm

•		Mocny	silnik	elektryczny	90	W
•		Oscylacja	zapewnia	równomierny	rozkład	wentylacji
•		3	stopnie	mocy:	niski,	wysoki,	turbo
•		Bardzo	cicha	praca
•		stabilny	cokół	o	regulowanym	nachyleniu

Goobay
16-calowy	wentylator	stojący
Ø40	cm

•		Mocny	silnik	elektryczny	45	W
•		Oscylacja	zapewnia	równomierny	rozkład	wentylacji
•		3	stopnie	mocy:	niski,	wysoki,	turbo
•		Bardzo	cicha	praca
•		Regulacja	wysokości	od	1,10	do	1,30	m

Goobay
Wentylator	wieżowy
Ø22	cm

•		Mocny	silnik	elektryczny	45	W
•		Oscylacja	zapewnia	równomierny	rozkład	wentylacji
•		3	stopnie	mocy:	niski,	wysoki,	turbo
•		Bardzo	cicha	praca
•		Odpowiedni	do	pomieszczeń	do	40	m²
•		Zajmuje	wyjątkowo	mało	miejsca

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ


