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Kominek elektryczny SULA
Classic Flame grafit
Cena

3 994,15 zł

Cena poprzednia

4 699,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-3 dni

Numer katalogowy

sula grafit

Opis produktu
Wymiary:
Wysokość: 104 cm
Szerokość: 127 cm
Głębokość 38 cm

Opis produktu:
- Kominek elektryczny z obudową w kolorze grafitowym
- Płomień w energooszczędnej technologii LED
- Wielofunkcyjny pilot
- Funkcja grzania
- Wyłącznik czasowy
- Wyświetlacz funkcji LCD

Panel kontrolny:
Kominki posiadają wyświetlacz LCD, który pokazuje wybraną funkcję a po 5 sekundach nieaktywności wygasza się. Jest on
zintegrowany z pilotem i przyciskami obsługi na kominku.
Wyświetla następujące funkcje:
- 125 ustawień płomienia (5 efektów kolorystycznych, 5 ustawień jasności, 5 ustawień szybkości)
- ogrzewanie z kontrolą temperatury
- wyłącznik czasowy
- efekt dodatkowego podświetlenia paleniska (wkłady kominkowe 28" i 33")
Regulacja jasności płomienia: 5 ustawień jasności płomienia pozwala dobrać najlepszy efekt płomienia do otoczenia i
atmosfery.
Regulacja szybkości płomienia: płomienia w 5-stopniowej skali.
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.
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.
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.
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
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75.000 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
kolejnym kosztem.
Oszczędność z użytkowania kominka ClassicFlame z diodami LED po 2 latach może sięgnąć nawet 350 zł w porównaniu do
innych kominków!
Zobacz efekty płomienia ClassicFlame: kliknij tutaj
Prezentacja kominka SULA kliknij tutaj
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