
 
 

AM09 Hot + Cool™ teplovzdušný ventilátor 
 
Rýchle, rovnomerné vyhriatie priestoru v zime. Silný prúd vzduchu pre 
príjemné ochladenie v lete.  
Teraz s technológiou Jet Focus. 
 

Technici spoločnosti Dyson na zdokonalenie pohybu vzduchu usilovne pracovali a vyvinuli 

zariadenie s riadením Jet Focus, ktoré vie rýchlo prepínať z režimu ohrevu celej miestnosti 

na ohrev osôb v zime, a to isté vie s chladením v letnom období. Je tak využiteľný po celý 

rok. Model AM09 je tiež tichší než predchádzajúci model. Ventilátor je možné naprogramovať 

na presnú požadovanú teplotu alebo tak, aby sa po uplynutí zadaného intervalu v rozmedzí 

15 minút až 9 hodín sám vypol. 

 

Jediný teplomet s technológiou Jet Focus 

Úzko smerový režim pre dlhý dosah prúdu vzduchu alebo rozptýlený režim pre širokú 

priestorovú projekciu. Sami si tak vyberiete režim, ktorý v momentálnej chvíli potrebujete. 

 

Celoročné využitie  

Použitím technológie AirMultiplier™ k zosilneniu prúdu okolitého vzduchu, vytvára AM09 

silný prúd vzduchu pre distribúciu tepla do šírky i do diaľky. Takže na rozdiel od iných 

ventilátorov vyhreje miestnosť rýchlo a rovnomerne. 

V letnom režime vás Dyson Hot + Cool ™ osviežuje príjemným prúdom vzduchu. Vďaka 

technológii AirMultiplier™ fúka AM09 výkonom až 28 l vzduchu za sekundu. Je užitočný po 

celý rok, takže ho po sezóne nemusíte schovávať 

 

Technológia Air Multiplier™  

Vzduch je urýchľovaný priechodom kruhovým prstencom. To vytvára prúd vzduchu, ktorý 

prechádza ďalej pozdĺž krídlové plochy, ktorá ho smeruje a vytvára oblasti podtlaku vedľa a 

za ventilátorom. Takto vytvorený podtlak vťahuje a uvádza do pohybu okolitý vzduch. 

Výsledkom je silný prúd príjemného osviežujúceho vzduchu. 

Silný prúd vzduchu s dlhým dosahom 

Zvoľte osobný režim s prúdom vzduchu s dlhým dosahom alebo rozptýlený režim so širokou 

projekciou miešacou okolitý vzduch. V osobnom režime je vzduch urýchľovaný 2,5mm 

štrbinou a prechádza pozdĺž krídlové plochy na smerovacie rampu. Výsledkom je silný prúd 

vzduchu smerovaný k užívateľovi. 



 
 

Bezpečný  

Žiadna rýchlo rotujúca vrtuľa ventilátora alebo viditeľné vykurovacie telieska a v prípade 

pádu alebo prevrhnutia sa ventilátor automaticky vypne. 

Perfektný aj pre použitie v noci  

AM09 je perfektný aj pre použitie v noci vďaka termostatu, ktorý trvale udržuje nastavenú 

teplotu, vstavanému časovaču a významným znížením hlučnosti o 75 %. 

O 75 % tichší  

Redukciou turbulentného prúdenie vnútri teplovzdušných ventilátorov Dyson Hot + Cool ™ 

dosiahli inžinieri Dyson zníženie ich hlučnosti. Museli zjednodušiť cesty, kadiaľ vo ventilátore 

prúdi vzduch, aby prechádzal plynulejšie. Súčasne pre každý ventilátor navrhli Helmholtzův 

dutinový rezonátor, ktorý zachytáva a rozptyľuje zvuk motora. 

Diaľkový ovládač  

S možnosťou nastavenia oscilácií, teploty a sily prúdu vzduchu. Zaoblený tvar a magnety vo 

vnútri ho umožňujú prakticky odkladať priamo na vrchole ventilátora. 

Jednoduché nastavenie sklonu prúdu vzduchu  

Os nakláňania AM09 prechádza ťažiskom, takže všetko ide zľahka a ani dodatočná fixácia 

náklonu nie je nutná. Vzduchový prstenec sa dá ľahko nakloniť na nastavenie požadovaného 

sklonu prúdu vzduchu. 

 

 
Technické parametre 

Technológia: Air Multiplier™ – príjemný a rovnomerný prúd vzduchu bez poryvov 

Intenzita prúdu vzduchu: plynule nastaviteľná 

Rozsah nastavenia teploty: 1-37° C 

Maximálny prietok vzduchu: 186 l/s 

Šírka nastavenia vzduchového prstenca: 153 mm 

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m 

Priemer základne: 20,4 cm 

Príkon: kúrenie: 2 000 W, ventilácia: 30 W, standby: <0,5 W 

Rozmery: 20,5 x 20,5 x 59,5 cm 

Hmotnosť: 2,7 kg 

Rozmery v obale: 22,5 x 64 x 17 cm 

Hmotnosť v obale: 4,16 kg 

 


