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TYTUŁ: Grzejnik konwekcyjny MILL SG2000LED 2000W 50m2

CENA: 499,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:  Nowy , Gwarancja

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Grzejnik konwekcyjny MILL SG2000LED

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 SG2000LED:

Model: MILL SG2000LED
Typ grzejnika: konwekcyjny
Obsługiwana powierzchnia max.: 50 m2
Sterowanie: elektroniczne
Moc (min./max.): 750/1250/2000 W
Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz / 1 Ph
Długość przewodu: 160 cm
Wymiary urządzenia z podstawą szer./wys./gł.: 630/402/120 mm
Wymiary opakowania szer./wys./gł.: 670/405/160 mm
Waga netto: 5, 5 kg
Waga brutto: 7 kg
Kolor: biały/czarny
EAN - Europejski Kod Towarowy: 7090019821133
Gwarancja: 24 m-ce

Grzejnik konwekcyjny MILL SG2000LED wykorzystuje zjawisko cyrkulacji - unoszenia się ciepłego powietrza ogrzanego przez
umieszczoną pod obudową spiralę grzewczą. Wydostające się z urządzenia gorące powietrze powoduje przemieszczanie się mas
powietrza w całym ogrzewanym pomieszczeniu umożliwiając jego szybkie, efektywne i stosunkowo tanie ogrzanie.

MILL SG2000LED przeznaczony jest do dużych pomieszczeń o powierzchni do 50 m2, może pracować na trzech poziomach mocy:
750/1250/2000W. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba bardzo szybkiego ogrzania pomieszczenia.

Grzejnik konwekcyjny MILL SG2000LED wyposażony jest w:

wentylator, który przyspiesza dystrybucję ciepłego powietrza w pomieszczeniu
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 panelu kontrolnego LED umieszczonego z boku jednostki.

termostat i przełącznik 3 poziomów mocy 750/1250/2000W
włącznik ON/OFF wentylatora
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włącznik ON/OFF - włącza i wyłącza urządzenie
wskaźnik zasilania - informuje o pobieraniu mocy przez urządzenie
wskaźnik ustawionej mocy 750W
wskaźnik ustawionej mocy 1250W
wskaźnik ustawionej mocy 2000W
wskaźnik pracy wentylatora
wyświetlacz LED - ustawiona temperatura

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


