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WARMTEC EWR-2000 Grzejnik
elektryczny 2000W WIFI
Cena

399,00 zł

Cena poprzednia

499,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Numer katalogowy

WARMTEC_EWR_2000

Producent

WARMTEC

Moc

1000 [W] / 2000 [W]

Opis produktu
WARMTEC EWR-2000 Grzejnik elektryczny 2000W WIFI
Grzejnik elektryczny konwekcyjny z funkcją sterowania WIFI.

Grzejnik elektryczny EWR-2000W to unikalny grzejnik o innowacyjnej konstrukcji.
WARMTEC EWR-2000 należy do najnowocześniejszych urządzeń dostępnych na naszym
rynku.
Grzejnik został wyposażony w moduł WIFI, co pozwala na wygodną regulację temperatury z dowolnego miejsca za pomocą
smartfonu lub tabletu (system Android lub iOS).
WARMTEC EWR-2000 jest niezawodnym grzejnikiem nadającym się do ogrzewania powierzchni mieszkalnych oraz
biurowych.
Elementem grzewczym urządzenia WARMTEC EWR-2000 jest grzałka niskotemperaturowa. Gwarantuje ona brak
występowania zjawiska przypalania kurzu oraz naprężania obudowy grzejnika.
Grzejnik WARMTEC EWR-2000 wyposażony jest w nowoczesny elektroniczny termostat. Pozwala on na regulację temperatury
pomieszczenia (zakres od +15°C do +35°C).
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WARMTEC EWR-2000 jest grzejnikiem energooszczędnym. W porównaniu do innych grzejników dostępnych na rynku posiada
elektroniczny termostat, który znacznie zmniejsza koszty eksploatacji grzejnika, a tym samym zmniejsza koszty ogrzewania.
Grzejnik posiada stopień ochrony IP24, dzięki czemu grzejnik może być zainstalowany w pomieszczeniach o podwyższonej
wilgotności (na przykład w łazienkach).
Grzejnik WARMTEC EWR-2000 fabrycznie wyposażony jest w stelaż pozwalający jego montaż na ścianie oraz nóżki- które
sprawiają, że grzejnik staje się urządzeniem mobilnym.
Jeśli oczekujesz wysokiej jakości i niezawodności przez lata, ten markowy grzejnik WARMTEC jest właśnie dla Ciebie !!!

Gwarancja door-to-door !
Na element grzewczy 5 lat!
Na pozostałe elementy 2 lata!

Dane techniczne:
Moc grzewcza: 1000W / 2000W
Zasilanie: 230V~ 50Hz
Wymiary (wys./szer./głęb.): 38 cm / 92 cm / 9 cm
Waga: 5 kg

Zalety:
Sterowanie ogrzewaniem przez internet,
Niskotemperaturowa grzałka,
Cyfrowy wyświetlacz,
Regulacja mocy grzewczej: 1000W / 2000W,
Możliwość montażu ściennego.
Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem,
Wysokiej jakości obudowa ze stali malowanej proszkowo,
Płynnie sterowany elektroniczny termostat,
Stopień ochrony IPX4,

Budowa:
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