Folie dezaburire oglinzi
MAGNUM Look încălzire prin oglindă oferă întotdeauna o imagine clară atunci când e
vorba ras, de tuns și de make-up. Nu mai este nevoie să ștergeţi oglinda cu un prosop
pentru a vă vedea după duș dupa functionarea robinetului de apă caldă.
MAGNUM Look este conectat și simplu pornit prin comutatorul de lumini și elimină
condensarea în cel mai scurt timp. În plus, previne aceste semne urâte lăsate de
ştergeri atunci când se încearcă eliminarea condensului. Se conectează direct la
circuitul de iluminat în baie și evită pierderile inutile de energie.
Oglinda MAGNUM Look este un element de încălzire din folie autocolantă, care este
aplicat direct pe partea din spate a oglinzii. Elementele sunt dublu izolate și, prin
urmare, pot fi utilizate în spații umede (bai).
Capacitatea produce căldură într-un timp rapid intre 5 si 8 minute. Într-un interval scurt
de timp, oglinda are o temperatură de aproximativ 40°C, care indeparteaza condensul.
Temperatura maximă posibilă pentru oglindă este limitată la aproximativ 50°C. Acest
lucru face produsul absolut sigur la atingere.
MAGNUM Look este livrat standard cu următoarele:
• Folie de incalzire cu auto-adeziv pe spate
• ± 1 metru de cablu de conectare
• Instrucțiuni de instalare
Garanţie
2 ani garanţie la operare electromecanică.
Grosimer
Tensiune
Conectare
Standardizare
Testare
Temperaturi

1 mm
230 Volt
2-core, dublu izolat
IP-34, clasa 2
FIMKO, marcaj CE
40 la 50°C
(în funcţie de temperatura camerei)

Întinderea foliei
Oglinda nu trebuie să fie deteriorată (de exemplu, marginile rupte, tăiată la dimensiune
manual, etc) deoarece pot să apară fisuri atunci cand se incalzeşte din cauza
diferențelor în tensiune. O folie auto-adezivă este cel mai bun mod de fixare a oglinzii pe
perete. Acesta ar trebui să fie aplicat direct pe partea din spate a oglinzii.
ATENŢIE: Folia are o putere foarte mare de aderare şi de aceea nu se dezlipeşte
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