made in

Europe

TOUCH

електрически отоплител за баня
Електрическа отоплител за баня TOUCH, чрез иновативна
технология, която допринася за уюта във Вашия дом. Уредът
има специална конструкция на корпуса, която подобрява
топлообмена. Компактният уред се окача директно на стената.
Електронен термостат за прецизно управление и нагревател с
мощност от 1800 W. Бързозагряващ нагревателен елемент, който
е с увеличена топлоотдаваща повърхност. За да се предотврати
повреда на устройството по време на работа, отоплителят
е защитен срещу пръски вода, чрез клас на защита IP24, а
защитата от прегряване ще се погрижи за всичко останало
относно Вашата безопасност.
TOUCH загрява помещението с помощта на вентилатор и
идеален за бързо затопляне на помещението.
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Eлектрически нагревател с мощност 1800 W
Специална конструкция от на материалите и TOUCH не потъмнява с времето.
Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление, прецизно управлява
отоплителя с точност до ± 0,1°С и осигурява не само постоянна температура в помещението,
но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните термостати.
Седмичен програматор
Миещ се филтър.
Сензор за движение.
Отложен старт.
Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на
мухъл
Програма за бързо изсушаване на хавлии.
Със стойка за кърпи с 4 кукички.
Вградена защита срещу прегряване.
Безшумен и икономичен, стилен дизайн, лесен монтаж.
Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°С и предпазва от
замръзване ВиК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия.
С щепсел в комплекта
Номинална
мощност

Размери
ШхВхД
(mm)

Тегло
(кг)

Отопляема
площ
(м2)

Клас на
защита

1800

300 x 500 x 110

2.6

до ~10

IP 24
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