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EASY dywanik grzewczy do
stóp na podczerwień
Cena brutto

325,00 zł

Cena netto

264,23 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu
Dane techniczne:
Moc grzewcza 50 W
Długość 70 cm
Szerokość 50 cm
Zasilanie 230 V

Opis
Innowacyjny dywanik grzejny na podczerwień do stóp z włókna węglowego, rezystor karbonowy bardzo szybko dostarcza przyjemne ciepło dla zimnych stóp.
Jest to specjalny system ogrzewania elektrycznego wykonanego z przewodów z włókna węglowego o bardzo niskim zużyciu energii.

Zimno jest wrogiem twojego dobrego samopoczucia!

Niestety, dolne części ciała stają się zimne, kiedy stoisz lub siedzisz przez długie godziny bez przerwy. Zimne stopy prowadzą do uczucia dyskomfortu.
Dywanik grzewczy Easy jest prostym i idealnym rozwiązaniem dla tej dolegliwości. Zimno od podłogi jest izolowane, a stopy są mile ogrzewane. Mata grzejna Easy
może być stosowana w pomieszczeniach, gdzie temperatura podłogi jest niższa niż temperatura mierzona na poziomie głowy.
Nagrzewa się szybko, a wydajność jest stała. Osiągnie temperaturę w ciągu kilku minut i utrzyma ciepło przez cały czas gdy jest włączone.
Innowacyjna technologia włókna węglowego gwarantuje, że ciepło jest rozprowadzane równomiernie; wszystko to tworzy przyjemne ciepłe uczucie w nogach.

Innym zastosowaniem dywanika grzejnego Easy może być suszenie obuwia przemokniętego w trakcie jesienno-zimowych spacerów.

Rozmiar: 70x50cm;
Temperatura powierzchni: 30/35°C w temperaturze 15/18°C;
Moc 50W;
Wysoki poziom ochrony przed wilgocią: IP67 dla Mat, IP24 dla wyłącznika ON / OFF;
Posiada przełącznik ON / OFF;
Skład: dywan po stronie grzewczej, antypoślizgowej i izolowane na dole;
Maksymalna elastyczność;
Bezpieczny, nawet jeśli zostanie przypadkowo zmoczony;
Nagrzewa się w ciągu kilku minut;
Energooszczędny, tylko 50Watt
KORZYŚCI Z TECHNOLOGI TERMAL TECHNOLOGY KTÓRA WYKORZYSTUJE WŁÓKNO WĘGLOWEGO DO WSZYSTKICH PRODUKTÓW

-50% Kosztów instalacji
System jest połączony bezpośrednio do sieci elektrycznej, nie jest wymagane podłączenie do sieci wodociągowej lub montowania pieca CO/CWU
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0% Szkodliwych emisji
Zasilanie odbywa się poprzez połączenie systemu do sieci elektrycznej. Nie są używane żadne substancje palne i żadne CO2 nie jest uwalniane do atmosfery.

-40% Poboru mocy
Ze względu na specjalne cechy charakterystyczne włókna węglowego, system ogrzewania podczerwienią Thermal Technology ma znacznie mniejsze zużycie
energii.

Stopień ochrony
Wszystkie produkty Thermal Technology chronione są przed wnikaniem cieczy i kurzu.

0% Kosztów utrzymania
System nie wymaga okresowych konserwacji lub przeprogramowania, które są niezbędne dla tradycyjnych systemów grzewczych.

Zapraszamy do współpracy hurtownie, sklepy oraz instalatorów.
Zadzwoń i dowiedz się więcej
tel. 503 94 04 42 Zespół OZEnergia

ZA DROGO ? ZAPYTAJ O RABAT !!!

biuro@ozenergia.com.pl

PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 400 ZŁ TRANSPORT GRATIS.
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