Snoezle product overzicht 2021
Snoezle basismodel € 799,keuze uit :

• Onder Water
• Het Bos
• Aan Zee

artikel nummer 100206
artikel nummer 100207
artikel nummer 100208

Snoezle met Batterij € 949,keuze uit :

• Onder Water met batterij
• Het Bos met batterij
• Aan Zee met batterij
Snoezle statief

artikel nummer 100232
artikel nummer 100233
artikel nummer 100234

€ 235,-

artikel nummer r. 100213

Prijzen inclusief BTW 21% en exclusief transportkosten
GARANTIE
De garantieperiode op Snoezle bedraagt 2 jaar. U heeft altijd recht op een gratis vervanging.
Alleen als zou blijken dat u Snoezle niet op de juiste wijze heeft gebruikt of geïnstalleerd zijn de
vervangingskosten voor uw eigen rekening.
VERKOOPSVOORWAARDEN
Betaling via overschrijving op rekening IBAN BE81 0682 1701 7824 met vermelding van uw naam +
artikelnummer. Betalingsvoorwaarden: 30 dagen na factuurdatum.
Eventuele tekortkomingen moeten gemeld worden binnen de veertien dagen na ontvangst factuur.
De niet-betaling van onze facturen op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de
eisbaarheid mee van een vergoedende intrest tbv 1% per maand vanaf de eerste dag van de maand volgend op
de maand van de vervaldatum.
Geschillen worden beslecht door de rechtbank van koophandel van Kortrijk.

Snoezle is a pilipili product. pilipili NV Kanonstraat 44 8500 Kortrijk Belgium. info@snoezle.be www.snoezle.com

Product omschrijving
Snoezle tentje
o
o

digitale opdruk ( Onder Water / Het Bos / Aan Zee )
technisch textiel : uitneembaar en wasbaar
o 100 % Polyester
o 115 g/m2 (+/- 5% variatie)
o M1 brandnorm
o reinigbaar met ‘ clinell universal wipes ‘
o Handwas programma aan max 60°c , geen bleekmiddel, geen droogkast, hangend
laten drogen,

o
o
o
o
o

geïntegreerde LED verlichting ( 60 LEDs per meter / IP67 )
module connector
afmetingen : 130 x 120 x 90 cm
gewicht : 1,5 kg
verpakking : 70 x 70 x 5 cm

Snoezle module ( zit bij elke Snoezle tent )
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6 licht en geluid scénes 2xOnder Water / 2xHet Bos / 2xAan Zee
bedieningspaneel voor regeling lichtintensiteit en geluidsvolume
module bevat alle 6 Snoezle scénes
audio IN : aansluiting Smartphone, MP3 speler,..
audio UIT : aansluiting oortjes of externe luidspreker / versterker
robuuste module in schokbestendige ABS kunststof
afmetingen 30 x 9 x 9 cm
gewicht : 1 kg
verpakking : 34 x 16 x 10 cm
AC DC medical adapter / input 100 – 240 VAC / output 5V , 30W max

Snoezle batterij pakket ( zit bij elke Snoezle tent met batterij )
o 2 NP-F750 batterijen inbegrepen
o 1 dual channel batterij oplader inbegrepen
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