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Haftanın her gününe ayrı program yapabileceğiniz, iç ortam 
sıcaklığı 5 derecenin altına indiğinde otomatik olarak çalışan; 
Led göstergeli elektronik termostatı bulunan Lot 20 uyumlu 
Dimplex TRP 100 banyo ısıtıcısı.

Havayı kurutmadan, tozları yakmadan sağlıklı bir ortam sıcaklığı 
sağlayan Bluetooth, hazır programlı Dimplex TRP 100 banyo 
ısıtıcıları 1000W gücünde %39’a varan verimli enerji tüketimiyle 
banyolarınızı ısıtıyor.

1073mm yüksekliğinde ve 418mm genişliğindeki 
Dimplex banyo ısıtıcıları ile tanışma vakti.

HEM ŞIK BİR ISITICI
HEM DE HAVLULARINIZ İÇİN 
MODERN BİR HAVLULUK 

Banyoların 
en şık ısıtıcıları
TRP 100



Teknik Detaylar

Beyaz veya ayna yüzeyli seçeneğiyle banyolarda kullanışlı ısıtma.

Ekstra hassas kontrol için elekronik oda sıcaklık kumandası.

IP25  Koruma sınıfı ve kapasitif dokunmatik çalışma sayesinde 
güvenli çalışma.

Yüzey ısısı sayesinde aynalı modelde net görüş ve buharlama yok.

Havlu ve bornozlarınız için iki adet yüksekliği ayarlanabilir tutucu.
Tutucular gerektiğinde çıkarılıp takılabilir.

Açık pencere algılama sensörü sayesinde verimli çalışma.
Cihaz otomatik olarak indirilmiş donma koruma moduna geçer.

İleri düzey programlama: haftalık çalışma modları, donma koruması
veya geri dönüş zamanlayıcısı, ısıtmanın istediğiniz gibi 
gerçekleşmesini sağlar.

EcoStart özelliği - otomatik ayarlanmış bir zaman programı için 
kendi kendine öğrenip ısıtmayı sağlar.

Malzeme: Ekstrüde alüminyumdan 
üretilmiş, oda sıcaklığı dengesini 
muhafaza eden mevsimsel ayarlarla 
donatılmış gelişmiş bir teknoloji ile 
çalışır.

Elektrik bağlantısı: Her ısıtıcı 
220 V’luk 1.3m kablo (topraklı) ile 
sunulmaktadır.

Kurulum: Hızlı kurulum için duvara 
monteli tasarım.

Ürün yapısı: Isı sağlayan polyester 
toz boyalı çelik veya aynalı ön panel 
ve fırçalanmış alüminyum havlu 
rayları.

Kontroller: Mevcut oda sıcaklığını 
gösteren renk değiştiren grafik 
ekranı. Kolay kontrol için ‘su 
sıçrama korumalı’ sezgisel 
CapSense düğmeler. Yedek 
batarya. (±0.20C) doğru sonuç 
veren elektronik termostat.

Zamanlayıcı: Tercih edilebilir 7 
günlük zamanlayıcı mod (Manuel, 
Kullanıcı Zamanlayıcı, Tüm gün, 
Ev tüm gün, Tatil, Don koruma, 
Kapalı)

Fonksiyonlar: Açık pencere 
algılayıcı, EcoStart, Setback

Lot 20 uyumlu

Ölçüler
Model Çıkış gücü

kW
Yükseklik

mm
Genişlik

mm
Derinlik

mm
Ağırlık

kg

TRP100M 1.0 1073 418 271 16.2

TRP100W 1.0 1100 430 265 9.7


