
 

TSA8043 COOL TOUCH P700 AIRCOOLER: 

 

Wilt u het koel hebben in huis, maar heeft u geen zin om een airco aan de 

muur te bevestigen en een slang naar buiten te moeten doen? Dan is een 

aircooler dé oplossing! Met de Teesa Cool Touch P700 (TSA8043) kunt u 

elke kamer in huis of op kantoor met een maximale oppervlakte van 20m2 

koelen. De TSA 8043 aircooler staat door haar oscillerende functie en 

verticale aanpassing van de luchtstroom garant voor extra comfort tijdens 

de warme zomer dagen.  

3-in-1  
De Cool Touch P700 is op 3 
manieren te gebruiken. Door het 

waterreservoir is het apparaat 
naast ventilator ook goed te 

gebruiken als luchtbevochtiger. 
Bovendien zorgen de koelpatronen 

ervoor dat u de lucht ook kunt 
verkoelen. Kortom de TSA8043 

zorgt voor een frisse luchtstroom, 
verkoeling en hydrateert. 

 



 

 

Air Cooler met 2 filters 
 

De Teesa Air Cooler heeft 2 filters. 

Het eerste filter, filtert het stof en 

reinigt daardoor de lucht. Het 

papieren filter zorgt voor een 

betere hydratatie van de lucht. De 

combinatie van de twee filters zorgt 

voor een optimale kwaliteit van de 

lucht. 

 

Luchtstroom aanpassen  

De TSA8043 heeft 3 standen voor 

de luchtstroomsnelheid. De laagste 
stand  “Low” is uitemate geschikt 

voor  een lichte verkoeling. Wilt u 
liever wat meer power om de hitte 

te bestrijden? Kies dan voor de 
hoogste snelheid. Daarnaast kunt u 

ook kiezen uit 3 werkstanden, 

waaronder de slaap-modus. In deze 
slaapstand wordt de 

luchstroomsnelheid geleidelijk 
verhoogd en verlaagd.   

 

 



  

 

Automatische uitschakeling 

 
De Cool Touch beschikt ook over 

een timer. Hiermee kunt u het 

apparaat automatisch uitschakelen 

na 1, 2 of 4 uur. Op die manier 

hoeft u ’s avonds niet uw bed uit 

om de aircooler uit te zetten.  

 

 

 

Afstandsbediening 
 

Vindt u naast functionaliteit ook 

comfort van een airco belangrijk? 

Dan is de TSA8043 zeker geschikt. 

Met de afstandsbediening kunt u 

alle functies o.a. verkoeling, 

diverse standen en de luchtsnelheid 

van het apparaat eenvoudig op 

afstand bedienen.  

 

Aircooler op wielen 
 

Een andere reden om te kiezen 

voor deze 3-in-1 aircooler is dat 

deze door de 4 wielen en stevige 

handgreep makkelijk te verplaatsen 

is van de ene naar de andere 

ruimte. Zo kan iedereen in huis of 

op kantoor meegenieten van de 

koele lucht die deze krachtpatser 

verspreidt.  



 
TSA8043 

Draagbare Air cooler “Cool Touch P700” 

 

Specificaties: 

 3 in 1; aircooler, ventilator en luchtbevochtiger 
 Verkoelt en hydrateert lucht 
 3 snelheden (max. 9m./sec.) 

 3 werkstanden 
 Timer 

 Oscillatie functie  
 Verticale aanpassing van de luchtstroom 
 Opbergvak voor netsnoer; lengte netsnoer: 1,5 m.  

 Waterniveau indicator  
 Max. grootte van de ruimte 20m2 

 Luchtstroom: 270 m3/Liter 
 Inhoud waterreservoir: 3 Liter 
 Vermogen: 80 Watt 

 Voeding: 220-240 V; 50Hz 
 Inclusief: 2 koelpatronen, 4 wieltjes en afstandsbediening 

  
 Afmeting product  : 24,5 x 26 x 56,5 cm (BxDxH) 
 Gewicht incl.verpakking : 5,0 kg 

 EAN code    : 5901890052474  
 Verpakkingseenheid  : 2 stuks 
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