
40Vmax / ACCF002G
18V / ACDCF301

Quạt Dùng Pin Và Điện
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Gió êm và mạnh
cho không gian làm 

Ø330 mm

Đường kính quạt

240 m/phút

Tốc độ gió tối đa

52 dB(A)

Độ ồn [tối đa phát ra khi có gió]



CF002G DCF301

Phụ kiện kèm theo:
Bộ chuyển đổi AC 
(TE00000442)

Quạt Dùng Pin Và Điện

3 tốc độ điện tử

40Vmax / ACCF002G 18V / AC/ DCF301

Thời gian sử dụng liên 
tục (phút)
không đảo chiều
Thời gian sử dụng liên 
tục (phút) 
đảo chiều
Vận tốc không khí tối đa
Độ ồn
Đường kính quạt
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

với pin BL4040 Thấp / Vừa /Cao: 
1,020 / 640 / 320
với pin BL4040 Thấp / Vừa /Cao: 
970 / 610 / 305
Cao / Vừa / Thấp: 240 / 170 / 120 
m/phút
Cao / Vừa / Thấp: 21 / 15 / 10 m³/phút
52 dB(A)
330 mm 
với pin BL4040: 277 x 439 x 602 mm 
3.8 - 5.1 kg 

CF002G
với pin BL1860B Thấp / Vừa /Cao:
850 / 430 / 215
với pin BL1860B Low / Mid / High: 
815 / 415 / 210
Cao / Vừa / Thấp: 240 / 170 / 120 
m/phút
Cao / Vừa / Thấp: 21 / 15 / 10 m³/phút
52 dB(A)
330 mm 
với pin BL1860B: 269 x 439 x 602 mm 
3.8 - 4.5 kg 

DCF301

Được thiết kế để giảm mức độ ồn 
của gió để vận hành êm ái

Quạt êm
nhờ tốc độ quay của động cơ tăng lên tối thiểu đạt được bởi:
• Các cánh quạt được thiết kế để tạo ra tốc độ không khí cao ở vòng quay 

tốc độ thấp.
• Nắp quạt với bộ phận bảo vệ quạt xoắn ốc có thể giữ cho luồng không 

khí mạnh

Cánh quạt dễ vệ sinh

Đặc trưng

Nắp trước có thể tháo rời đơn giản bằng cách tháo một ốc duy nhất, cho phép 
vệ sinh dễ dàng.

Hình ảnh: CF002G

Trái/phải 45 º

Tự động đảo chiều

Lên 90°, xuống 45°, 
Trái/phải  90°

Đầu quạt có thể 
điều chỉnh góc

Đầu chuyển đổi AC Tay cầm

Thời gian sử dụng liên tục (khoảng)
khi sạc đầy pin: tối thiểu / Không đảo chiều

320phút 640phút 1,020phút

215phút 430phút 850phút

CF002G
(BL4040)

DCF301
(BL1860B)

Cao Vừa Thấp

Độ ồn  
[ở tố độ gió cao nhất]

52 dB(A)

3 tốc độ gió 
(Cao/Vừa/Thấp)

Công tắc hẹn giờ Công tắc BẬT/TẮT

Tự động 
đảo chiều

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
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CF002GZ: Không kèm pin, sạc DCF301Z: Không kèm pin, sạc


