
Quạt Dùng Pin Và Điện

3 tốc độ điện tử

Phụ kiện đi kèm: Bộ chuyển đổi AC  

DCF203
Thời gian sử dụng (Phút.)

Lưu lượng khí
Kích thước 
khối lượng

DCF203Z:

w/ BL1850B : 
Thấp / Vừa / Cao : 960 / 580 / 360
Thấp / Vừa / Cao : 5.2 / 6.5 / 8.2 m³/Phút
140x333x447 mm 
1.9 - 2.6 kg

Không kèm pin, sạc

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

333mm

447
mm

Quạt tự động xoay

Nắp bảo vệ quạt phía trước có thể được tháo 
rời để làm sạch.

Vận hành êm

Giắc cắm bộ chuyển đổi ACTay cầm 

Trên 90°, xuống 45°
Trái/phải 90°

Giảm tiếng ồn bằng thiết kế nắp quạt chắc chắn

Trái/phải  45°

Pin Li-ion Thời gian sạc (khoảng): phút

Quạt có thể điều chỉnh 
xoay đến 135 độ

• Cài đặt 3 chế độ (cao 190m/phút, vừa 150m/phút, thấp 120m/phút) cho 
việc kiểm soát tốc độ không khí tối đa. 

Độ ồn

• Rất nhỏ gọn chỉ 235mm tuy nhiên cánh quạt lớn tạo ra 1 luồng khí đủ 
mạnh (cao 8.2m3/phút, vừa 6.5m3/phút, thấp 5.2m3/phút

Bộ chuyển đổi AC là phụ kiện bán riêng

Nút nguồn ON/OFF

Cao / Vừa / Thấp
  Lựa chọn 3 tốc độ gió 

Chế độ hẹn giờ : 3 bước điều chỉnh  
(1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng)

Tự động xoay

140
mm

BL1815N

18V  1.5Ah

*với đồng hồ đo pin

BL1860BBL1850B

Thấp

Vừa

Cao

1,155

700

430

960

580

360

BL1815N

280

170

105

*BL1820B 

18V  2.0Ah

*BL1830B 

18V  3.0Ah

*BL1840B

18V 4.0Ah

*BL1850B

18V  5.0Ah

*BL1860B 

18V  6.0Ah

90°

135°

53

L/R

dB(A)

Kích thước nhỏ gọn, cho phép sử dụng cả ngay trong 
không gian chật hẹp



Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Nhỏ gọnQuạt có thể xoay 
góc 135 độ

Tay cầm  Quạt xoay 
tự động  

Quạt

Ø235
mm

Tốc độ gió tối đa

190 m/Phút

140
mm

DCF203
Quạt Dùng Pin Và Điện

Quạt xoay 
tự động 

90° 135°
Trái / Phải


