TELIA

TAKUU
2 VUOTTA

Monitoiminen patteri puhaltimella
ja kuivaustelineillä

Maksimaaliset toiminnot
minimaalinen koko
• Kompakti kokonaisuus sopii tilaan kuin tilaan
• Ihanteellinen ratkaisu keittiöön ja kylpyhuoneeseen
• Energiatehokas ja helppokäyttöinen

Seesteinen koti

> Moderni ja hienostunut ulkoasu pienen koon ja siron rakenteen ansiosta
> 3 mallia sopeutuvat päivittäisiin tarpeisiin:
- Puhallinpatteri ilman kuivaustelinettä, kompaktin kokoinen
laite lämmittää tilan nopeasti
- Kahden kuivaustangon ja ripustuskoukun ansiosta
se on ihanteellinen ratkaisu pitää keittiöpyyhkeet
käsillä ja kuivana
- Esteettinen ja käytännöllinen, peilillä varustettu malli
sopii täydellisesti pieniin kylpyhuoneisiin pyyhetelineeksi

Ilman kuivaustelinettä ja ilman peiliä
2 kuivaustelinettä ja ripustuskoukku
2 kuivaustelinettä, ripustuskoukku ja peili

YKSINKERTAINEN KÄYTTÖ, IHANTEELLINEN MUKAVUUS
> Patteri sekä lämmittää huoneen viihtyisäksi
että puhaltaa kuivaustelineillä olevat pyyhkeet kuiviksi
> Ohjauspaneelilla patteria on nopea ja helppo käyttää
> Digitaalinen näyttö on selkeä lukea
> Kosketusnäppäimet
> Boost-toiminnolla nopea lämmönnousu ja näin välitön lämmön tunne.
Kuivaa nopeasti.

Ohjauspaneeli

LISÄÄ ENERGIANSÄÄSTÖÄ
> Hallitse kulutusta valitsemalla haluamasi tila:
• Ohjelmoitava: ohjelman valinta jokaiselle viikonpäivälle (valinta 5 ohjelmasta)
• Auto: Läsnäolotunnistin säätää lämpötilaa huoneen sen mukaan ollaanko huoneessa paikalla
• Perus: lämpötilan säätö 10°C - 35°C
• Avoin ikkuna-ilmaisin: estää patteria lämmittämästä tilaa turhaan

OMINAISUUDET
TEHO (W)

KORKEUS
(mm)

LEVEYS
(mm)

SYVYYS
(mm)

PAINO
(kg)

KOODI

TELIA ilman kuivaustelinettä ja
ilman peiliä

1 800

403

318

112

3

720109

TELIA, 2 kuivaustelinettä ja
ripustuskoukku

1 800

579

345

112

3,7

720110

TELIA, 2 kuivaustelinettä,
ripustuskoukku ja peili

1 800

579

345

112

4,5

720111

MALLI
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SOPII TILAAN KUIN TILAAN

