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RADIALIGHT ICON 20 Grzejnik
elektryczny 2000W BIAŁY
Cena

2 319,00 zł

Cena poprzednia

2 399,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

RADIALIGHT_ICON_20

Producent

RADIALIGHT

Moc

2000 [W]

Opis produktu
RADIALIGHT ICON 20 Grzejnik elektryczny 2000W
Nowoczesny energooszczędny grzejnik hybrydowy RADIALIGHT ICON 20. Niskie zużycie energii elektrycznej,
elegancki design, najlepsza jakość wykonania - to najważniejsze cechy grzejnika RADIALIGHT ICON 20.

Grzejnik występuje również w kolorze antracytowym.
Niektóre funkcje zmniejszające zużycie energii elektrycznej ICON 20:
Wbudowany, dedykowany inteligenty termostat dzięki któremu możemy zaprogramować grzejnik na cały tydzień.
Specjalnie napisany dedykowany program dla tego termostatu aby zużycie energii było jak najniższe. Grzejnik nie
pracuje w sposób ciągły (tak jak jest w grzejnikach innych producentów) ale pracuje impulsowo, termostat tak włącza i
wyłącza element grzewczy aby zużycie energii do osiągnięcia zadanej temperatury było jak najniższe.
Technologia DUAL-THERM - promiennikowo-konwekcyjny element grzewczy ogrzewanie na podczerwień - emisja ciepła
z przedniego panela na podczerwień oraz ogrzewanie konwekcyjne - emisja naturalnej konwekcji z boków urządzenia.
Czujnik otwartego okna przełącza automatycznie grzejnik w tryb przeciwzamrożeniowy gdy wykryje nagły spadek
temperatury w pomieszczeniu.
Miernik zużycia energii dzięki któremu możemy sprawdzić zużycie prądu z ostatnich 24 godzin lub ostatnich 7 dni.

Pionowy, smukły, elegancki kształt, o szerokości zaledwie 45 cm, natychmiast
przyciągnie wzrok. Wyrafinowana, kultowa linia oraz powierzchnia nie tylko do
podziwiania ale również jest przyjemna w dotyku, dzięki satynowemu wykończeniu. Od
teraz grzejnik RADIALIGHT ICON 20 nie musi służyć tylko do ogrzewania, ale może
również być częścią wystroju wnętrza w Twoim ulubionym pokoju.
Technologia DUAL TERM od RADIALIGHT, przyjemne ciepło emitowane z frontu urządzenia (podczerwień),
połączone z bardzo wydajną naturalną konwekcją.
Grzejnik RADIALIGHT ICON 20 wyposażony jest w nowoczesny termostat pozwalający zaprogramować pracę
grzejnika na cały tydzień.
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Wystający przedni panel na podczerwień o szerokości 41 cm ogrzeje Ciebie i Twoich bliskich, wykorzystując
technologię promiennikową certyfikowaną przez RADIALIGHT i zaprojektowaną tak, abyś mógł go dopasować do
każdego pomieszczenia, w którym chcesz go zastosować.

Pionowy grzejnik elektryczny RADIALIGHT ICON 20 wyposażony jest w przewód zasilający
o długości około 100 cm zakończony wtyczką.
Wymiary uchwytu montażowego:

A - 18,2 cm
B - 20,0 cm
C – 93,6 cm
Najważniejsze cechy grzejników elektrycznych RADIALIGHT ICON:
Posiada innowacyjną technologię od RADIALIGHT
Fantastyczny design pasujący do każdego wnętrza
Grzejnik elektryczny RADIALIGHT ICON jest wyposażony w wbudowany bardzo precyzyjny termostat
Wyposażony jest również w szereg funkcji energooszczędnych czyli zmniejszających zużycie energii
Niski koszt początkowy oraz niskie koszty eksploatacyjne
Dane techniczne:
Moc grzejnika: 2000 W
Szerokość: 45 cm
Wysokość: 180 cm
Grubość: 10,5 cm
Masa: 18,2 kg
Montaż: naścienny
Zasilanie: 230V / 50Hz
Ochrona przed zamarzaniem: tak (7oC)
Nastawienie temperatur: 10oC-30oC
Stopień ochrony: IP24
Kabel zasilający: tak, zakończony wtyczką
Długość kabla zasilającego: 100 cm
Gwarancja: 24 miesiące
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