
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Modelo com 3 barras de infravermelhos, 
  cada uma com 600 W

• Selecção de 3 ajustes de saída de calor 
  (600/1200/1800 W)

• Possibilidade de ligar e desligar o aparelho 
   através de um interruptor em cabo

• Disponível em 5 cores: cinza, cinza escuro, cinza
   antracite, azul e branco

• Laterais de alumínio fundido sob pressão, 
   com acabamento pintado em cor preta

• Secções da caixa em aço prensado com acabamento 
pintado em cor cinza claro

• Grelha formada com barras de aço inoxidável

• Tempo de aquecimento: 30 segundos

• Completamente silencioso

• Possibilidade de instalação na parede através de um
  suporte, que permite ajustar a direcção do aparelho
  até 20º, de modo a que os raios infravermelhos
  possam ser dirigidos para o ponto onde o calor é 
  necessário

AQUECIMENTO RÁPIDO
EM ÁREAS ESPECÍFICAS
LIBERTAÇÃO DE CALOR EM 30 SEGUNDOS

AQUECEDOR A INFRAVERMELHOS THERMOLOGIKA DESIGN

CALOR ALIADO AO DESIGN.

Em ambientes indoor domésticos ou comerciais, 
ou em locais que estejam em permanente contacto 
directo com o exterior, é particularmente indicado para 
quando é necessário um aquecimento quase instantâneo 
em zonas específicas.

Através de um sistema de 3 barras de infra-vermelhos,
presente em toda a gama Thermologika Design, o calor é 
libertado 30 segundos após a ligação do aparelho, sem 
produzir qualquer tipo de ruído.

Este aquecedor está disponível em 5 cores e vem com 
um suporte de metal que possibilita a sua montagem na 
parede e permite direccionar o aparelho de modo a que 
o calor atinja a zona a ser aquecida, garantindo assim 
uma longevidade e uma eficiência inigualáveis, assim 
como uma estética moderna e sofisticada.
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DIMENSÕES

DADOS TÉCNICOS E DE UTILIZAÇÃO

Size A (mm) 570

Size B (mm) 132

Size C (mm) 84

Size D (mm) 124

Absorbed Current max (A) 7,8

Absorbed Power max (W) 1800

Frequency (Hz) 50/60

Voltage

Weight (Kg) 2,4

Power setting 1 (W) 600

Insulation Class 1º Power setting 2 (W)

IP X4 Power setting 3 (W)

230

1200

1800


