
TOUCH Technológia elegáns formában, TOUCH 
fürdőszobai fűtőventilátor extra lapos kialakításban

Csendes, biztonságosan használható és okos működésű. A mindössze 11 cm 
vastagságú digitális fűtőventilátor használatával a csúcstechnológiát viszi el 
az otthonába. A megújított levegőkeringető mechanizmusának köszönhetően, 
a fűtőberendezés működés közben kimondottan csendes, miközben gyorsan 

és egyenletesen melegíti fel fürdőszobáját, vagy szárítja ki a törülközőjét. 
Felejtse el a hűvös és párás levegőjű reggeli fürdőszobát, a TOUCH fűtőven-
tilátor programozható működésének köszönhetően, az Ön által kívánt időre 
biztosítja a kellemes meleget. 



A beépített jelenlét/mozgás érzékelőnek köszönhetően, a TOUCH kizárólag ak-
kor fűt, amikor az szükséges, elkerülve ezzel is a felesleges energia fogyasztást.
10 perccel azután, hogy elhagyta a fürdőszobát, a fűtőberendezés automati-
kusan ECO üzemmódba áll át (3,5°C-al alacsonyabb hőmérsékletű üzemmód, 
mint a beállított normál fűtési hőmérséklet a termosztáton), csökkentve ezzel az 
elektromos áram felhasználást.
Természetesen, amint a mozgás érzékelő működésbe lép, a TOUCH automatiku-
san visszaáll a beállított normál fűtési hőmérsékletre. 
Alternatív megoldásként használhatja a berendezést programozott üzemmód-
ban, garantálva ezzel a kívánt hőmérsékletet az Ön által meghatározott idősza-
kokban.

A-Mozgás érzékelő | B-Kijelző | C-Érték választó gomb | D-Érték választó gomb
E-Beállítás | F-Fagyvédelem | G-Programozás | H-Bekapcsoló gomb
I-Fagyvédelem aktíválva | J-Programozott mód aktíválva | K-Funkció kijelző

Jellemzők

TOUCH
Ean Code 8019250000441

Színek fehér, szürke törülköző tartóval

Méretek sz x m 
x m (cm) 50 x 30 X 11

Teljesítmény 
(230V) 1800W

Teljes mélység 
felszerelve (cm) 11,5

Nettó tömeg 2,6 Kg 

Termosztát elektronikus

Műszaki adatok

IP24Teljesíti a Lot20 ECODESIGN előírásait

TOUCH szürke törölköző tartóval

Fűtési, hőleadási mód Vezérlő egység

• Érintőképernyős kezelő felület, LED kijelzővel, pontos hőmérséklet szabályozás
• Hatékony energia felhasználás a beépített mozgás/jelenlét érzékelőnek köszön-

hetően
• Heti programozhatóság
• Beépített törülköző tartó, 4 db akasztóval a tartó hátulsó oldalán
• Ultra vékony kialakítás, mindössze 11,5 cm vastagságú a falra felszerelve
• Kivehető és mosható porszűrő
• IP24 védelem fröccsenő víz ellen, nedves és párás környezetbe való telepítéshez 

kialakítva


