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WARMSET CARPETA INCALZITOARE 100 W DIMENSIUNI 75 X 50 MM
Covorul de încÄƒlzire Warmset este sistemul ideal pentru a garanta un confort sporit
pentru picioare in situatiile in care trebuie sa stati in aceeaÈ™i pozitie mai multa vreme,
ideale pentru utilizare mai ales în birou. Covorul de incalzire Warmset este minunat
atunci cand este aÈ™ezat sub biroul dvs., in special pentru cei care stau în fata
calculatorului timp de ore in mod constant.

Covorul combina tehnologia, confortul si designul, este extrem de usor de utilizat si
intretinut.
La doar cateva minute dupa ce este pornit, conectat la orice priza electrica si consumand
puterea unei lampi, covorul Warmset ii ofera utilizatorului o senzatie placuta de
bunastare a picioarelor si a întregului corp.
Produsul finit vine in dimensiunea standard de 75 × 50 cm si în diferite culori pe
comanda ( in stoc de regula avem culoarea negru si albastru).

Caracteristici tehnice:
Tensiunea de alimentare este direct la retea 230V
Covoarele electrice de incalzire Warmset se gasesc in stoc cu dimensiunea standard de
75 × 50 cm cu putere de 100 W sau în dimensiuni personalizate pe comanda, bazate pe
un design cu o latime de pana la 1,5 m si o lungime de 8 m.
Tehnologia de incalzire din interior este inima intregului covor si, datorita formei
brevetate, o cantitate mare de caldura este distribuita pe intreaga suprafata.
Izolatia de dedesubt mareÈ™te eficienta produsului, transportand caldura in sus,
impiedicand-o astfel sa mearga în jos.
Protectia, exista un protector termic fixat la 50 ° C în covor care opreste sistemul in caz
de supraincalzire accidentala datorita faptului ca sistemul este utilizat necorespunzator.
Cablurile sunt garantate cu IPX7. Cablul de iesire la rece are un conector bipolar in
conformitate cu standardele europene si un comutator de picior on/off cu lumina LED
pentru a semnaliza pornirea si oprirea sistemului.
Acest tip de mochete se, mai, preteaza foarte bine pentru a fi folosite si in spatii
protejate cum ar fi monumente, bisercii, miuzee...

Pret: 465,00 lei (TVA inclus)
Detalii online: https://materialeelectrice.ro/carpeta-incalzitoare-100-w-dimensiuni-75-x50-mm

