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DYSON-TUULETTIMET VIILENTÄVÄT KESÄPAIKKAA 
AM05 tuulettaa tehokkaasti ja lämmittää tarvittaessa 
  
Kesämökkikausi on käsillä ja kesäpaikkoja laitetaan kuntoon talven jäljiltä. Dysonin 
lämmittävä tuuletin AM05 sopii kesäkuumalla tuuletukseen ja koleammalla säällä mökin 
lämmitykseen. AM01-malli puolestaan tuulettaa tehokkaasti suurenkin tilan. Muotoilustaan 
palkitut Dysonit tuulettavat kesäpaikan tyylillä.  
 
AM05 Hot + Cool™ on Dysonin uusi lavaton tuuletin. Dyson AM05 soveltuu 
ympärivuotiseen käyttöön, sillä laitteen saa toimimaan sekä tuulettimena että 
lämmittimenä. Uuden moottorin ansiosta laitteen tuuletintoiminto on 33 prosenttia 
aiempaa tehokkaampi. Lämmitystoiminnossa lämpötila-asetuksen voi säätää 
omien mieltymysten mukaan asteen tarkkuudella aina +37 celsiusasteeseen 
saakka. Laite soveltuu siis mökin ensilämmitykseen kolealla säällä. Innovatiivisen 
muotoilunsa lisäksi AM05 on energiatehokas ja turvallinen. 
 
Lavaton AM05-tuuletin hyödyntää Dysonin Air Multiplier™-teknologiaa, joka 
vahvistaa laitteeseen sisään otettavan ilman virtauksen. Laitteen uusi tehokas 
moottori on suunniteltu suureen ilmanvirtaukseen – AM05 imee 28 litraa ilmaa 
sekunnissa, eli neljänneksen enemmän kuin aiempi AM04-malli. Laite puhaltaa 
ulos tasaisen katkeamattoman ilmavirran, jonka voimakkuuden voi valita 
kymmenestä vakioasetuksesta. 
 
Pöytätuuletin AM01 on palkittu muotoilustaan  
AM01-pöytätuuletin on tehokas viilentäjä kesäkuumalla. Tuulettimen moottori 
imee sisäänsä 27 litraa ilmaa sekunnissa. AM01 vahvistaa virtauksen 15 
kertaiseksi puhaltaen katkeamatonta ilmavirtaa 405 litraa sekunnissa. AM01-
pöytätuulettimesta on saatavana kaksi mallia, joissa rengasmaisen kehyksen 
halkaisija on joko noin 25 tai 30 senttimetriä. Tuulettimen ilmavirran suuntaa voi 
ohjata kallistamalla laitetta jalasta kevyesti eteen‐ tai taaksepäin. Kestävästä 
ABS-muovista valmistetut Air Multiplier -tuulettimet on helppo pitää puhtaina ja 
pölyttöminä pyyhkimällä niitä pehmeällä kankaalla. Muotoilustaan 
kansainvälisesti useaan otteeseen palkittu valko-hopea AM01-pöytätuuletin 
valittiin mukaan myös vuoden 2011 Habitare-kokoelmaan.   
 
 
Tuotetiedot: 

Dyson AM05, väri: musta-harmaa suositushinta: 399 €,  
Paino: 2,57 kg, takuu: 2 vuotta 
AM01 Desk 12”, korkeus: 54,7 cm, värit: valkoinen/hopea ovh. 349€ 
 

 
Lisätietoja:  www.fi.dyson.com 
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