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General information

Nedis®-konvektiolämmitin, jonka enimmäislämmitysteho 
on 2 000 wattia. Ihanteellinen huoneen nopeaan 
lämmittämiseen. Käytä tätä lämmitintä hätätilassa, kun 
keskuslämmitysjärjestelmä on poissa käytöstä, tai 
huoneen lämmittämiseen syksyisin ja keväisin. 
Lämmitintä voi käyttää myös tiloissa, joissa ei ole 
keskuslämmitystä.

Lämmittimessä on kiinteät kahvat, joten se on helppo 
siirtää huoneesta toiseen. Lisäksi lämmitin on hiljainen ja 
siten monikäyttöinen. Ihanteellinen esimerkiksi 
makuuhuoneen lämmittämiseen. Konvektiolämmittimessä 
on lisäominaisuuksia, kuten ylikuumenemissuojaus, 
ajastin, kolme eri lämmitystilaa ja turbotila. Näiden 
ominaisuuksien ansiosta voit helposti lämmittää minkä 
tahansa huoneen sopivan lämpöiseksi.

Kun oikea lämpötila ja lämmitystoiminto on valittu, 
lämmittimen energiatehokas termostaatti pitää huoneen 
oikean lämpöisenä. Lämmitin mittaa huoneen todellista 
lämpötilaa automaattisesti, ja kun lämmitin saavuttaa 
valitun lämpötilan, se siirtyy energiansäästötilaan, jotta 
huoneen lämpötila pysyy samana.

Turbotilassa lämmitin imee lisäilmaa huoneesta ja 
puhaltaa kuumaa ilmaa nopeasti, jotta huone lämpenee 
tavallista nopeammin. Sisäänrakennettu jäätymisenesto 
on mahtava ominaisuus, joka varmistaa, että huoneen 
lämpötila ei laske tietyn rajan alapuolelle. Täydellinen 
hyviä yöunia varten tai matkan ajaksi. 

Kaikkia toimintoja ja asetuksia voi käyttää ja säätää 
lämmittimen kosketusnäytön sekä mukana toimitetun 
kaukosäätimen avulla.

Features

• Ohjelmoitava digitaalinen termostaatti
• Turbotila
• 3 lämmitystehoa - 750/1 250/2 000 wattia
• Ajastintila
• Jäätymisenesto

Sales information

Order code: HTCO50FWT
Product 
description:

Konvektiolämmitin | 2000 W | 3 
Lämpöasetusta | Säädettävä termostaatti | 
Kaukosäädin | LCD-näyttö | Jäätymisenesto 
- tila | Valkoinen

Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 140 mm 370 mm 660 mm 3920 g



• Ylikuumenemissuojaus
• LCD-näyttö
• Mukana kauko-ohjain
• Kiinteät kahvat

Specifications

Väri: Valkoinen
Materiaali: Metalli
Merkkivalo: Kyllä
Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
Virtakaapelin pituus: 1.50 m
Säädettävä termostaatti: Kyllä
Kaukosäädin: Kyllä
Tulojännite: 220 - 240 V AC 50 Hz
Leveys: 210 mm
Virtapistoke: Tyyppi F (CEE 7/7)
Sopii enintään tilalle: 20 m²
Lämmityselementti: Konvektio
Lämmittimen tyyppi: Konvektiolämmitin
Sopii kylpyhuoneeseen: Ei
Pyörillä: Ei
Seinäasennettava: Ei
Maksimi virrankulutus: 2000 W
Teho: 2000 W
Jäätymisenesto - tila: Kyllä
Lämpöasetusten määrä: 3 Lämpöasetusta
Näyttö: LCD-näyttö
Syvyys: 605 mm
Korkeus: 375 mm

Package contents

Konvektiolämmitin
Kaukosäädin (sis. CR2032-pariston)
Pika-aloitusopas
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