TOUCH I TOUCH VISIO

Bezpieczny, cichy i inteligentny: tylko 11 cm grubości i wyjątkowo płaska
konstrukcja, cyfrowy wentylator TOUCH - jak również wykończony
lustrzanym panelem przednim TOUCH VISIO – wprowadzą do Twojej
łazienki nowoczesną technologię.
Dzięki całkowicie odnowionemu mechanizmowi cyrkulacji powietrza, ten
termowentylator ścienny jest wyjątkowo cichy, gwarantując jednocześnie

Elegancja i technologia, ogrzewanie
łazienkowe przy minimalnej wielkości

szybką, równomierną dystrybucję ciepła w łazience, a także bardzo szybko
susząc lub podgrzewając ręczniki.
Zapomnij o budzeniu się wcześnie rano w zimnej lub wilgotnej łazience:
TOUCH posiada funkcję programowania, aby uzyskać idealnie ogrzewaną
łazienkę wtedy, gdy jej tak naprawdę potrzebujesz.

Styl ogrzewania

System ustawienia temperatury

Dzięki wbudowanemu czujnikowi obecności TOUCH nagrzewa się tylko w
razie potrzeby, unikając zbędnego marnowania energii.
10 minut po wyjściu z łazienki, TOUCH automatycznie przejdzie w tryb
ECO (obniży o 3,5°C ustawienie temperatury na termostacie), zmniejszając
w ten sposób zużycie elektrycznej.
Oczywiście, gdy tylko wykryje kogoś w pokoju, TOUCH automatycznie
przestawi temperaturę z powrotem do ustawionego poziomu komfortu.
Alternatywnie można użyć TOUCH w trybie programowania, aby uzyskać
pożądaną temperaturę w danym momencie.

Najważniejsze cechy

A-Czujnik obecności B-Wyświetlacz C-Przycisk + D-Przycisk - E-Ustawienia
F-Funkcja przeciwzamrożeniowa G-Programowanie H-Tryb czuwania
I-Dioda działania funkcji przeciwzamrożeniowej J-Dioda działania programu
K-Sygnalizator włączenia

Dane techniczne

• Sterowanie za pomocą panela dotykowego + wyświetlacz LED zapewnia precyzyjną
regulację pożądanej temperatury

Dostępny w 3 wersjach:

• Czujnik obecności wbudowany w produkt, aby ogrzewać tylko wtedy, gdy jest to
konieczne, a tym samym zmniejszyć zużycie energii elektrycznej

• TOUCH błyszczący biały z malva relingiem na ręczniki

• Funkcja programowania tygodniowego

• TOUCH błyszczący biały z szarym relingiem na ręczniki
• TOUCH VISIO z lustrzanym frontem i reling na ręcznik w kolorze aluminium

• Zintegrowany wieszak na ręczniki + 4 zaczepy ukryte w dolnej części grzejnika,
aby wysuszyć dodatkową liczbę ręczników

Model

TOUCH Szary

• Bardzo płaska konstrukcja - tylko 11 cm grubości po zainstalowaniu na ścianie

Kod Ean

8019250000441

• Filtr przeciwkurzowy, który można wyjąć i umyć

Kolor

• Ochrona IP24 przed zachlapaniem wody, idealny do montażu w wilgotnych miejscach

Wymiary w cm.
(Sz x Wys x Gr)

TOUCH
Reling w kolorze Malva

Biały z Malva
Biały z Szarym
relingiem na ręczniki relingiem na ręczniki

8019250543214
Lustro z relingiem w
w kolorze aluminium

50 x 30 X 11

50 x 30 X 11

1800W

1800W

1800W

11,5

11,5

12,5

Waga netto

2,6 Kg

2,6 Kg

3,4 Kg

Termostat

Elektroniczny

Elektroniczny

Elektroniczny

Całkowita grubość
po montażu (cm.)

TOUCH
reling w kolorze szarej perły

8019250000335

TOUCH VISIO

50 x 30 X 11

Moc przy 230V

TOUCH VISIO
front z lustrem

TOUCH Malva

Zgodność z normą ECODESIGN

IP24

