Promiennik podczerwieni Solamagic S2
Premium+ 2500 BT

Supermocny Promiennik podczerwieni SOLAMAGIC PREMIUM+ 2500 BT Design to obecnie (2018)
jeden z najbardziej designerskich i funkcjonalnych krótkofalowych promienników na świecie - czyli
najmocniejszych, emitujących fale dające najlepszy komfort cieplny. Możliwość sterowania zdalnego
i regulacji mocy za pomocą aplikacji na smartfona (Android, iOS), sprawiają iż promiennik jest
bardzo wygodny w użyciu. Elegancka i wyjątkowo dopracowana konstrukcja oraz nowo opracowana
technologia Ultra No-Glare®, sprawiają, że PREMIUM + 2500 BT jest naturalnym wyborem dla osób,
które cenią bezkompromisowość, wysublimowaną estetykę w najlepszym europejskim wydaniu oraz
przywiązanie do jakości i komfortu.

Najnowszy, właśnie opracowany i opatentowany przez Solamagic asymetryczny odbłyśnik ciepła ze
srebrną powierzchnią, zapewnia doskonałe rozpraszanie ciepła. Promiennik jest wyposażony w nowo
opracowaną technologię Solamagic Ultra No-Glare®, dzięki której wydajność cieplna została
zwiększona jeszcze o 15% w porównaniu do najlepszych innych modeli Solamagic Premium.

Świetna wiadomość dla osób, które nie tolerują rażącego i czerwonego światła emitowanego przez
promienniki kwarcowe czy też podstawowe lampy halogenowe: Światło widzialne w Solamagic
2500W Premium+ zmniejszone zostało do nieosiągalnej granicy (dla konkurencyjnych promienników
krótkofalowych) jedynie 40-45 LUX/kW/m2.

Obudowa promiennika Solamagic PREMIUM 2500 BT została dopracowana w każdym szczególe wizualnym i technologicznym. Wykonana została z doskonałej jakości aluminium oraz stali
nierdzewnej, odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne. Malowana jest proszkowo, z warstwą
antykorozyjną. Promiennik jest wodoodporny o klasie ochrony IP44. Dzięki temu świetnie sprawdzi
się w miejscach narażonych na wilgoć, np: w eleganckich łazienkach i na otwartych tarasach.

Solamagic PREMIUM 2500 BT posiada 3 poziomowe sterowanie mocą grzewczą 33/66/100%, łatwe
sterowanie smartfonem poprzez Bluetooth do 20m w budynku. Istnieje również model ze
sterowaniem za pomocą pilota. Dla osób, które lubią mieć wszystko w jednym proponujemy wersję
Solamagic LEDPRO Duo z energooszczędnym oświetleniem LED. Wszystko to dla zapewnienia pełnej
wygody i komfortu korzystania z ogrzewania wieczorami w miejscach bez oświetlenia, gdy
potrzebujesz regulacji intensywności ciepła lub zdalnego sterowania grzejnikiem np. przez ścianę z
salonu bądź z dalszej odległości do 20m.

Najważniejsze cechy Promiennika Podczerwieni Solamagic Premium+ 2500 BT:
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Mocny promienniki o wyjątkowo nowoczesnym designie nawiązującym do stylu marki Apple,
Sterowanie mocą grzewczą 33/66/100%,
Sterowanie za pomocą bezpłatnej aplikacji na smartfona poprzez łącze Bluetooth,
Możliwość sterowania za pomocą pilota (dodatkowo płatna opcja),
Dodatkowa opcjonalna rozbudowa: oświetlenie LED,
Wbudowany miękki start (soft start) zabezpieczający instalację przez wybijaniem bezpieczników w
momencie włączenia grzejnika przełącznikiem na obudowie,
Kabel zasilania 1,8m z wtyczką typu Schuko do gniazda 230V,
Bardzo niska emisyjność światła wśród promienników krótkofalowych 40-46 Lux/kW/m2,
Bezwonny,
Bezgłośny i bezszumowy,
Ultra No Glare (wyeliminowana czerwona poświata charakterystyczna dla promienników
kwarcowych czy nawet konkurencyjnych halogenowych),
Powierzchnia ogrzewania wewnątrz: do 20 m2,
Powierzchnia ogrzewania na zewnątrz: do 12m2
Regulacja mocy od 700Watt do maks. 2500W,
Montaż na ścianie lub na suficie za pomocą uchwytów (na wyposażeniu),
Opcjonalnie dostępne różne mocowania: szybki system montażu i demontażu bez używania
narzędzi, na statywie, na markizie itp.
Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz,
Dostępny w 3 kolorach.
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Moc: 2500W,
Zasilanie: 230 V / 50/60 Hz,
Technologia SOLAMAGIC Ultra high-tech i Technologia No-glare®,
Emiter (żarnik): SOLAMAGIC Solastar v.III® No-glare,
Emisyjność światła: 40-45 LUX / KW / M2,
Stopień ochrony: IP 44,
Kabel zasilania: 180cm z wtyczką typu SCHUKO,
Materiał obudowy: aluminium i stal nierdzewna, odporne na warunki atmosferyczne,
Obróbka powierzchni: malowany proszkowo, warstwa antykorozyjna zgodnie z normą: EN ISO
6270-0,
Dopuszczenia: CE / TUV,
Uchwyty do montażu na ścianie/suficie na wyposażeniu,
Waga: 4kg,
Wymiary: 900 x 200 x 92 mm,
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