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TYTUŁ: Termowentylator wentylator MILL HT1500 30m2 1500W

CENA: 269,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:  Nowy , Gwarancja

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Klimazona (.: klimazona :.)
  Adres:
  Miasto: Brwinów
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 696 909 696
                

OPIS:

Termowentylator MILL HT1500

Firma powstała w 1992 r. w ĂsterĂĽs w Norwegii zajmując się
początkowo dystrybucją grzejników na terenie Skandynawii. Po 20 latach obserwacji zachowawczego rynku jej właściciele zdecydowali
się w 2012 r. na uruchomienie własnej marki MILL, wprowadzając jednocześnie do sprzedaży całą gamę produktów wyróżniających się
świetnym wzornictwem i innowacyjnością zastosowanych rozwiązań. Dziś produkty z logo MILL sprzedawane są w ponad 20 krajach
Europy, Azji i Ameryki Północnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MILL HT1500:

Model: MILL HT1500
Obsługiwana powierzchnia max.: 30 m2
Termostat: mechaniczny
Moc (min./max.): 750/1500 W
Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz / 1 Ph
Długość przewodu: 150 cm
Wymiary urządzenia szer./wys./gł.: 180/210/165 mm
Wymiary opakowania szer./wys./gł.: 230/235/225 mm
Waga netto: 1, 9 kg
Waga brutto: 2, 5 kg
Kolor: czarny/srebrny
EAN - Europejski Kod Towarowy: 7090019821348
Gwarancja: 24 m-ce

Termowentylator MILL HT1500 to niewielkie gabarytami urządzenie przeznaczone do użytku w pomieszczeniach o powierzchni do 30
m2. Jest to termowentylator zbudowany w oparciu o posiadający właściwość samoregulacji ceramiczny element grzewczy PCT, dzięki
któremu obudowa utrzymuje bezpieczną temperaturę a urządzenie się nie przegrzewa.

MILL HT1500 dysponuje dużą mocą - 750/1500W, co umożliwia szybkie nagrzanie każdego pomieszczenia, urządzenie może także
pracować jako zwykły wentylator (przy wyłączonym elemencie grzewczym).

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą dwóch pokręteł znajdujących się w szczytowej części obudowy.

Obsługa termowentylatora MILL HT1500:

pokrętło funkcyjne:

pozycja OFF - wyłącza urządzenie
pozycja FAN - włącza wentylator bez funkcji grzania
pozycja I - grzanie z mocą 750W
pozycja II - grzanie z mocą 1500W

2. pokrętło termostatu - ustawianie pożądanej temperatury
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Wysyłka:
Przesyłka kurierska - 10 zł
Przesyłka kurierska pobraniowa - 15 zł
Odbiór osobisty - 0 zł
Odbiór osobisty możliwy po ustaleniu terminu.

Kontakt:
+48 696 909 696
pon.- pt. 8:00 - 17:00
aukcje@klimazona.pl

Nasze produkty znajdą Państwo na Allegro - działamy pod nazwą użytkownika: Klimazona


