ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμαινόμενες Πετσετοκρεμάστρες Elnur
Θερμαινόμενες πετσετοκρεμάστρες (σειρές TBB και TBC)

Χαρακτηριστικά

Είναι διαθέσιμα διάφορα μεγέθη με επιλογή λευκού
φινιρίσματος ή φινιρίσματος χρωμίου, κατάλληλα
σχεδόν για κάθε μέγεθος και κάθε στυλ μπάνιου.
Η σειρά TBB διαθέτει χειριστήριο για
ενεργοποίηση της πετσετοκρεμάστρας, έλεγχο της
θερμοκρασίας ή ενεργοποίηση με χρονοδιακόπτη.
Εκτός από το να ζεσταίνει το μπάνιο σας,
στεγνώνει γρήγορα και τις πετσέτες σας.
Είναι μια τέλεια προσθήκη στο σύστημα
κεντρικής θέρμανσης που διαθέτετε.
Οι σειρές θερμαινόμενων πετσετοκρεμαστρών
TBB και TBC είναι πλήρως εξοπλισμένες με
ηλεκτρονικό θερμοστάτη, ο οποίος σας επιτρέπει
να διατηρείτε σταθερή θερμοκρασία και εγγυάται
ζέστη και χαμηλό κόστος λειτουργίας.
Η θερμαινόμενη πετσετοκρεμάστρα TBB μπορεί
να είναι ενεργοποιημένη για μία με δύο ώρες για
να παράγει συνεχή θερμότητα. Με αυτό τον τρόπο,
μπορείτε να στεγνώσετε γρήγορα τις πετσέτες σας.

• Προστασία IP44.
• Θερμικό υγρό χαμηλής πυκνότητας.
• Λειτουργία ασφαλείας διακοπής θέρμανσης.
• Ηλεκτρονικός θερμοστάτης.
• Επιλογέας λειτουργίας , 3 τρόποι λειτουργίας
συμπεριλαμβανομένης και λειτουργίας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΓΕΤΟΥ.
• Περιλαμβάνονται επίτοιχα στηρίγματα υψηλής ασφάλειας.
• Διαθέτει καλώδιο ρεύματος.
• Διατίθεται σε λευκό (TBB ) RAL 9010 και χρώμιο (TBC ).
• Ρύθμιση ελέγχου σταθεροποιητή 1H, 2H (TBB ).
• Κλάση II (TBB ).
• Κλειδαριά (TBB ).

Πληκτρολόγιο ελέγχου για τη σειρά TBC
300W και 500W.

Πληκτρολόγιο ελέγχου για τη
σειρά TBB . 300W και 600W.

ΜΟΝΤΕΛΟ
TBB 150
TBB-8i
TBB-12i
TBB-17
TBC 150
TBC-8
TBC-12

ΕΚΔΟΣΗ
Λευκό Χρώμα
Λευκό Χρώμα
Λευκό Χρώμα
Λευκό Χρώμα
Χρώμιο
Χρώμιο
Χρώμιο

ΙΣΧΥΣ
150 W
300 W
600 W
900 W
150 W
300 W
500 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
70x50x8 cm
87x50x8 cm
128x50x8 cm
120x60x8 cm
87x50x8 cm
87x50x8 cm
128x50x8

ΒΑΡΟΣ
9,5 kg
10,5 kg
15,5 kg
19,5 kg
10,5 kg
10,5 kg
15,5 kg

ΤΙΜΗ
191
417
480
510
308
612
693

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση
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