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Na chłodne wieczory i rześkie poranki - termowentylator FHM401

Gdy na zewnątrz temperatura zaczyna systematycznie spadać, a nam zimno wdziera się we wszystkie zakamarki domu,
pora sięgnąć po skuteczny sposób do walki z chłodem. O dogrzanie naszych czterech kątów świetnie zadba
kompaktowy i prosty w obsłudze termowentylator FHM401 marki Blaupunkt.

Grzejnik ten będzie również doskonałym sposobem na dogrzanie pomieszczenia przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego. Wykorzystanie jego możliwości z pewnością ułatwi nam wstawanie z łózka w chłodniejsze poranki.
Ten niewielki grzejnik poradzi sobie z ogrzaniem pomieszczenia o powierzchni 22 m2, a dzięki wykorzystaniu
wentylatora o średnicy 15,5 cm i funkcji oscylacji (zmiana kierunku nawiewu) efektywność cyrkulacji powietrza
będzie jeszcze lepsza.
Urządzenie pracuje w trzech trybach: wentylatora, grzejnika o mocy 1000 W oraz grzejnika o mocy 2000 W. W
zależności od potrzeb można więc się ogrzać nastawiając odpowiednią intensywność grzania lub ochłodzić –
wykorzystując jedynie sam nawiew.
Właśnie dzięki trybowi wentylatora, model FHM401 sprawdzi się nie tylko zimą. Okaże się bardzo przydatny w
upalne, letnie dni, gdy poszukujemy choćby najmniejszego powiewu chłodnego powietrza.
Sterowanie termowentylatorem FHM401 jest bardzo proste – służy do tego pokrętło termostatu. Natomiast o
zabezpieczenie przed przegrzaniem dba automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, który wyłączy urządzenie w sytuacji
jego przegrzania czy przewrócenia.
Specyfikacja techniczna:
- Ogrzewa pomieszczenia do 22 m2
- Funkcja oscylacji
- 3 tryby pracy: wentylator, grzejnik l000/2000 W
- Lepsza efektywność cyrkulacji powietrza, wentylator o średnicy: 15,5 cm
- Regulacja temperatury pokrętłem termostatu
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Trwały stalowy element grzejny
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc 1800-2000 W
- Wymiary: 24,6 x 28,8 x 19,4 cm
- Waga: 2 kg
- Kod EAN: 5901750501586
- Grzejnik ten został zaprojektowany do używania w dobrze ocieplonych pomieszczeniach lub do nieczęstego
wykorzystania

Sugerowana cena detaliczna brutto: 99 zł
BLAUPUNKT / 2N-Everpol
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