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NIEUW | Princess Smart Heating & Cooling Tower – Het hele jaar 
door een prettig klimaat met slechts één slim apparaat 
 
TILBURG, Nederland – Tijdens de koude wintermaanden wil je binnen een heerlijk warm 

klimaat creëren, maar in de zomer zoek je juist verkoeling en een fris briesje in huis. Met de 

nieuwe Princess Smart Heating & Cooling Tower is dit geen probleem; je gebruikt dit 

apparaat het hele jaar door en het is ook nog eens te bedienen met je smartphone! 

Functioneel en stijlvol 

De torenventilator is niet alleen prachtig van design, maar ook nog eens erg functioneel. Je 

bedient hem niet alleen met de knoppen op het apparaat zelf, maar ook met je smartphone 

of met je stem door een ‘voice assistant’ te gebruiken zoals Google of Amazon Alexa. 

Wissel eenvoudig af met de 10 verschillende 

snelheid niveaus of gebruik de ingebouwde timer 

om de ventilator tot zelfs 8 uur lang aan te laten 

staan waarna hij automatisch uit gaat; handig voor 

in de slaapkamer! Het krachtige apparaat van 1800 

watt zorgt voor een maximale luchtstroom van 1350 

m³ per uur. Met slechts 56 dB is de Princess Smart 

Heating & Cooling Tower erg stil als hij aan staat; 

ideaal voor gebruik tijdens het studeren, lezen of 

slapen. 

Een slim huis met Princess 

Princess volgt de laatste trends en vertaalt ze heel 

snel in kwalitatieve, verrassende en betaalbare 

apparaten. De meest recente trend is het brengen 

van slimme apparaten; apparaten die bediend kunnen worden met je smartphone. Met de 

laatste technieken is het ook mogelijk om je Princess apparaten met je stem te bedienen, 

door bijvoorbeeld de Google assistent, Amazon Alexa of de shortcuts van Siri te gebruiken. 

 

De Princess Smart Heating & Cooling Tower zal beschikbaar zijn vanaf eind Oktober dit jaar. 

Kijk voor meer informatie op Princesshome.eu 
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Contact 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

https://www.princesshome.eu/


 

 

Monique van Zundert – Marketing manager 

E  marketing@smartwaresgroup.com 

T  088-5940459 

 

Hoge resolutie afbeeldingen 

www.smartwaresgroup.com/press 
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Over Smartwares Group 

Princess Household Appliances is onderdeel van Smartwares Group. Kijk voor meer 

informatie op www.smartwaresgroup.com. 
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