
Compact en krachtig

Compact
Dankzij zijn compacte design is de ventilator gebruiksvriendelijker,
eenvoudig te verplaatsen en op te bergen.

MINI EXCEL
KERAMISCHE VENTILATOR EN VERWARMINGSTOESTEL

SO9260F0  

 

 Het Mini Excel keramische verwarmingstoestel is ideaal om uw ruimte op te warmen. Het toestel beschikt
over twee instelbare verwarmingssnelhede en een koelventilatorfunctie. Dankzij de duurzame keramische
technologie is het krachtig en robuust.

 



PRODUCT BENEFITS

Krachtig en instelbaar
Stel het gewenste verwarmingsniveau gemakkelijk in met de keuzeknop. Kies tussen 1000 W
voor discreet, langer gebruik of 1800 W om sterker en sneller op te warmen.

Multifunctioneel: koelventilator + 2 warmtestanden voor gebruik het hele jaar door
Dit verwarmingstoestel biedt u verschillende instellingen voor uw comfort. Kies tussen langer
gebruik of snel opwarmen met min. en max. verwarmingsinstellingen. Verfris u of ventileer de
kamer dankzij de koelventilatorfunctie.

Koelventilator
Dit verwarmingstoestel werd ontworpen voor gebruik het hele jaar door en is uitgerust met een
koelventilatorfunctie. Kies deze instelling om u te verfrissen of om kleine ruimtes te ventileren.

Thermostaat met vorstbeveiliging
Stel de gewenste kamertemperatuur in voor maximaal comfort & gemak dankzij de thermostaat
of stel de vorstbeveiliging in om de kamertemperatuur boven 0 °C te houden.
Overeenkomstig de grootte van de kamer, bestemd voor dit product

Dubbele bescherming tegen oververhitting
Het verwarmingstoestel stopt automatisch met opwarmen om oververhitting te voorkomen

Stand By met indicatielampje
Om te weten of het toestel aan- of uitgeschakeld is.

Eenvoudig te verplaatsen
Neem het verwarmingstoestel overal mee dankzij het handvat. Dankzij het lichte en compacte
design kan u het overal in huis plaatsen of zelfs meenemen op reis.



verpakkingverpakking

Andere productfoto's

3D/360 visual
Digitale handleidingHardcopy handleidingSnelstartgidsHandleidingen :

Getuigschriftviralebest practiceZakelijkRecept en tipsSnelstartgidsvergelijkendeproductvideo :
POS KitDigitale KitPR KitRadio advertentiePers advertentieTV advertentie

Waar het te gebruiken
De juiste keuze, ideaal voor kamers van 15-20 m².

Product Repairable for 10 years
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PRODUCT FEATURES

TYPE PRODUCT
Type Keramische ventilator

Kleuren GRIJS/ZWART

Afwerking [Satiny]
PRESTATIES

Koelventilator JA

Ideale grootte van de kamer (m2) 15-20

Vermogen 1000/1800 W
VEILIGHEID

Automatische uitschakeling JA

IP 20
COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK

Filter JA

Thermostaat Mechanisch

Handvat JA

Lengte netsnoer 1,50 m
INTELLIGENTIE

Vorstbeveiliging JA
TECHNISCHE GEGEVENS

Frequentie 50 Hz

[tech.char.country.origin] China

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830006059

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040060599
EAN UC :

4 24 3 72
C20 : 2 680
C40 : 5 564
HQ4 : 6 048

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 205 x 150 x 285 (MM) 430 x 315 x 300 (MM) 1 200 x 800 x 1 034 (MM)

gewicht 2,09 (KG) 8,36 (KG) 150,48 (KG)


