DANSK VARMEKABEL A/S

Håndklædetørrer:
Altid varme og tørre håndklæder:
Virker uafhængigt af om gulvvarmen er tændt eller slukket
Vælg mellem to modeller

DANSK VARMEKABEL A/S

HT-90H leveres med afbryder
Luner håndklæder og sikrer håndklædet er varmt og indbydende
også når varmen er afbrudt
Kan anvendes i baderum, køkken eller i entre for tørring af
overtøj om vinteren
Fast installation - ingen løse ledninger

Spejlvarme og håndklædetørrer

Kan tilsluttes den eksisterende EL-installation

Model HT- 90H
Størrelse: 750 x 510 x 140mm
Effekt: 90W / 230V / 50Hz
Materiale: Stål
Finish: Krom

Model HT- 60S
Størrelse: 643 x 470 x 125 mm
Effekt: 60W / 230V / 50HZ
Materiale: Rustfrit stål
Finish: Børstet

EAN Nr.

Type

Bemærkning

5707524320601

HT-60S

60 Watt

5707524320908

HT-90H

90 Watt

For yderligere oplysninger kontakt vort
kontor eller se vor hjemmeside:
Dansk Varmekabel A/S
Lundagervej 102
DK-8722 Hedensted
Danmark
Tel: +45 7675 8030
Fax: +45 7675 8032
www.handyheat.net
info@handyheat.net

Manufactured by:

HANDYHEAT , DK-8722 Hedensted, Denmark
DVK-00196-001

DANSK VARMEKABEL A/S

Dugfrie spejle - enkelt og let med spejlvarme!
Med den enkle let monterbare spejlvarme
er spejlet altid dugfrit og klart til brug!
Spejlvarmen er helt enkel at montere.
Den selvklæbende side presses imod
midten af spejlets bagside. Tilslutningskablet tilsluttes en kontakt eller til lyset.

Driftomkostningen er helt minimal. Ved
en times brug pr dag er det ca. 25 øre.
En meget lav pris for at have den komfort et dugfrit spegl giver.

Dette enkle og billige produkt
har været anvendt af verdens
største hotelkæder gennem en
årrække. Produktet giver badeværelset lidt extra luxus og
komfort til en overkommelig pris.

Det tager i gennemsnit blot et par
minutter at opvarme et spejl så
tildugning undgås.
Spildtid og aftørring af spejlet
efter bad undgås! I mange tilfælde
forlænges også spejlets levetid.

www.handyheat.net

EAN Nr.

Type

Effekt

Mål i mm

5707524315010

DM-10

15 Watt

252 x 274

5707524315027

DM-20

30 Watt

574 x 274

5707524315034

DM-30

50 Watt

519 x 524

5707524315041

DM-40

105 Watt

1004 x 524

●

Let at montere på alle spejle

●

Lav driftomkostning
per dag

●

CE mærket

●

Vedligeholdelsesfrit

●

5-års garanti

