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TYTUŁ: Grzejnik olejowy MILL AB-H700MINI 700W 25m2

CENA: 549,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Grzejnik olejowy MILL AB-H700MINI

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 AB-H700MINI:

Model: MILL AB-H700MINI
Typ grzejnika: olejowy
Obsługiwana powierzchnia max.: 25 m2
Sterowanie: mechaniczne
Moc (min./max.): 700 W
Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz / 1 Ph
Długość przewodu: 160 cm
Wymiary urządzenia z podstawą szer./wys./gł.: 345/404/261 mm
Wymiary opakowania szer./wys./gł.: 419/455/200 mm
Waga netto: 6, 6 kg
Waga brutto: 8 kg
Kolor: biały/czarny
EAN - Europejski Kod Towarowy: 7090019821515
Gwarancja: 24 m-ce

MILL AB-H700MINI to najmniejszy z grzejników olejowych w ofercie tego producenta, dedykowany do średniej wielkości pomieszczeń o
powierzchni nieprzekraczającej 25 m2. To urządzenie najnowszej generacji, które mimo niewielkich gabarytów i niedużej mocy, dzięki
opatentowanej technologii Mill Heat Boost nie ustępuje skutecznością dużo mocniejszym grzejnikom żeberkowym.

Technologia Mill Heat Boost -zamknięta struktura wokół wypełnionych olejem żeberek daje efekt w postaci odmiennego sposobu
dostarczania ciepłego powietrza. Taka konstrukcja grzejnika wymusza unoszenie się ciepłego powietrza przez nagrzane żeberka co
przyspiesza jego obieg dając efekt w postaci szybszego i bardziej skutecznego rozprowadzania ciepła w pomieszczeniu.

MILL AB-H700MINI wyposażony jest w:

ochrona przed przegrzaniem - grzejnik wyłączy się automatycznie, gdy temperatura osiągnie zbyt wysoki poziom
czujnik przechyłu - grzejnik wyłączy się automatycznie, gdy przewróci się lub pochyli
aluminiowa podstawa - zapewnia stabilność urządzenia

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą mechanicznego termostatu umieszczonego z boku jednostki.

kontrolka pracy urządzenia
pokrętło termostatu - włączanie/wyłączanie urządzenia, ustawianie temperatury.
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Wysyłka:

Przesyłka kurierska - 0 zł

Przesyłka kurierska pobraniowa - 0 zł

Odbiór osobisty - 0 zł

Odbiór osobisty możliwy po ustaleniu terminu.

Kontakt:

+48 696 909 696

pon.- pt. 8:00 - 17:00

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


