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Kominek elektryczny KEMI
Classic Flame biały 2 w 1
Infrared 3D
Cena

2 319,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-3 dni

Numer katalogowy

KEMI white narożny Led 60 3D

Kod producenta

KEMI white narożny Led 60 3D

Producent

Classic Flame

Opis produktu
Wymiary:
Prosta obudowa:
Wysokość: 90 cm
Szerokość: 99 cm
Głębokość: 33 cm
Narożna obudowa:
Wysokość: 90 cm
Szerokość: 99 cm
Głębokość: 63 cm

Kominek elektryczny z obudową w kolorze białym
Wkład 23"
Płomień w energooszczędnej technologii LED
Wielofunkcyjny pilot
Funkcja grzania
Wyłącznik czasowy
Wyświetlacz funkcji LCD
Najbardziej realistyczny efekt płomienia wśród kominków elektrycznych. Opatentowana technologia wykorzystującą
wielowarstwowe efekty płomieni, które tworzą trójwymiarowy ogień z głębią.
Kliknij w zakładkę "Klipy filmowe" aby zobaczyć prezentację efektu płomienia Infrared 3D

5 jasności płomienia, aby wybrać najlepszy efekt do otoczenia i atmosfery
Szybkość Płomienia 5 prędkości płomienia, od spokojnie tlącego się po buchający ogień
Najbardziej realistyczny efekt płomienia 3D w energooszczędnej technologii LED
technologia led Technologia LED to piękne, żywe i realistyczne barwy płomienia.
Diody LED użyte do wytworzenia efektu płomienia obniżają koszty użytkowania kominka. Żywotność diod LED wynosi aż 100
000 godzin czyli prawie 6 lat. Żywotność zwykłych żarówek to tylko 2000 godzin czyli 83 dni.
Zużycie energii przez diody LED wynosi tylko 11,2 W czyli 10-krotnie mniej w porównaniu do tradycyjnych żarówek.
Korzystając z kominka ClassicFlame codziennie przez 5h, oszczędzisz około 135 zł w ciągu roku w porównaniu do kominka z
tradycyjnymi żarówkami. Dodatkowo po około 400 dniach jesteś zmuszony wymienić tradycyjne żarówki co wiąże się z
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kolejnym kosztem.
Oszczędność z użytkowania kominka ClassicFlame z diodami LED po 2 latach może sięgnąć nawet 350 zł w porównaniu do
innych kominków!
Ogrzewanie
Najbardziej wydajne ogrzewanie z wykorzystaniem technologii podczerwieni - NOWOŚĆ!
Technologia Infrared Zalety wkładów 3D z technologią podczerwieni:
- mocniejsze - przeprowadzony TEST pokazał, że dzięki podgrzewaniu powietrza promiennikami podczerwieni, kominki są w
stanie dogrzać powierzchnie aż do 93m2.
- zdrowsze - wytwarzają zdrowsze ciepło, utrzymując wysoką zawartość tlenu, jednocześnie nie wysuszając powietrza jak inne
źródła ciepła, idealne dla alergików
Funkcja grzania z kontrolą temperatury
funkcja grzania z kontrolą temperatury Dzięki płynnej kontroli temperatury w zakresie od 17°C do 27°C można dopasować
temperaturę do swoich wymagań. Elektroniczny termostat pokazuje ustawioną temperaturę.
Pilot zdalnego sterowania
pilot zdalnego sterowania Każdy kominek ClassicFlame posiada wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania, dzięki czemu
komfortowo, bez wstawania z wygodnego fotela, można zarówno włączyć kominek jak i obsługiwać wszystkie jego funkcje.
Wyłącznik czasowy
wyłącznik czasowy Zastosowanie wyłącznika czasowego umożliwia zaprogramować wyłączenie kominka w zakresie od 30
minut do 9 godzin. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie szczególnie wieczorami. Dzięki temu nie musimy martwić się, czy
kominek będzie pracował w nocy, niepotrzebnie generując dodatkowe koszty.
Bezpieczeństwo
Ochrona przeciwpożarowa
wyłącznik czasowy Czujnik SAFER SENSOR™ nieustannie kontroluje bliskość innych obiektów wokół kominka i automatycznie
wyłącza go, jeśli czujnik zostanie zasłonięty. W rezultacie produkt jest bezpieczny dla domu, dzieci oraz zwierząt.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

