Chăn Làm Ấm Dùng Pin
DCB200B / CB100DB

Khả năng sử dụng tuyệt vời và ấm áp
Màu nâu

Nút nguồn
Để bật nguồn lên ấn và giữ nút nguồn vài giây.
Để tắt thì ấn và giữ nút nguồn một lần nữa.

Vùng nhiệt

Điều chỉnh nhiệt độ

700

Có 3 chế độ cài đặt nhiệt độ
(cao, trung bình, thấp)
Thấp

35h*

Trung bình

20h*

Cao

10h*

mm

1400 mm

*Thời gian sử dụng liên tục với một pin sạc đầy
với pin BL1860B (18V-6.0Ah)

Túi giữ pin

Chăn đa chức năng 3 trong 1

Túi giữ pin (có móc treo) có thể gắn lên túi
khi sử dụng

Bằng cách buộc chặt các nút khoá và
dây đeo trên chăn, bạn có thể sử
dụng chăn để sưởi ấm cho vai và
eo.

Dây nối 1.5m

Giặt và sấy
Hãy lấy pin ra trước khi giặt và sấy
Nếu bạn để bộ giữ pin ra khỏi túi chứa
pin, hãy kết nối dây dẫn với giắc cắm của
nguồn và phích cắm của bộ giữ pin.

Thời gian sử dụng liên tục với 1 pin sạc đầy
Máy

Bộ giữ pin
18V

DCB200B
Mã số: YL00000004

12Vmax

CB100DB
Mã số: YL00000003

Chăn Làm Ấm Dùng Pin

6.0Ah
5.0Ah
4.0Ah
3.0Ah
2.0Ah
1.5Ah

BL1860B
BL1850B
BL1840B
BL1830B
BL1820B
BL1815N

4.0Ah

BL1041B

2.0Ah

BL1021B

1.5Ah

BL1016

35 / 20 / 10 h
với pin BL1860B

14 / 7.5 / 4 h

với pin BL1041B

DCB200B / CB100DB
Chất liệu
Thời gian sử dụng (hrs)
Vùng nhiệt
Cài đặt nhiệt
Công suất phát nhiệt

Phụ kiện kèm theo: Bộ giữ pin, túi đựng, dây nối 1.5m

Thời gian sử dụng liên tục
Thấp/trung bình/cao

Pin Li-ion

Kích thước (L x W)
Trọng lượng*

DCB200B

CB100DB

Lớp ngoài/ lớp bông/ lớp lót: 100% sợi nhân tạo
BL1860B: Thấp/trung bình/cao: 35/20/10 giờ
Trung tâm phía trên: 1
Cao / trung bình / thấp
Cao: 9.5 W
Trung bình : 4.5 W
Thấp: 2.3 W
700x1,400 mm
0.58 kg

BL1041B: Thấp/trung bình/cao: 14/7.5/4 giờ
Trung tâm phía trên: 1
Cao / trung bình / thấp
Cao: 9.5 W
Trung bình : 4.5 W
Thấp: 2.3 W
700x1,400 mm
0.58 kg (1.28 lbs.)

*Trọng lượng gần đúng khi không có bộ giữ pin, túi giữ pin, dây dẫn và túi đựng.

