
ICON Függőleges telepítésre kialakított, letisztult és elegáns megjelenésű, mindössze 45 cm szélességű és 
már az első pillantásra megragadja az Ön tekintetét. Ez az új ICON elektromos radiátor.

Átgondolt, ikonikus megjelenés és a RADIALIGHT DUAL-THERM kettős hőle-
adási technológia, mely a kellemes meleg érzetet nyújtó felületi sugárzott 
hőleadást kombinálja az elektromos konvektorok hatékony és gyors felfűtést 
biztosító konvekciós fűtési módjával. 
Mindez most egy készülékben, ICON modellek választható hófehér és ant-
racit szürke színben.

Legyen biztos abban, hogy minden stílusos és összhangban van a laká-
sában. A mindössze 45 cm szélességű, kellemes felületi meleget sugárzó 
ICON elektromos radiátor felmelegíti Önt, a családját és barátait is. Mind-
ezt olyan megjelenéssel kiegészítve, amely egy elegáns berendezésű kör-
nyezetben is megállja a helyét.



Az ICON fűtőpanelek DUAL-THERM technológiája két 
különböző fűtési módot kombinál egy termékben. A 
konvekciós hőleadás a kívánt hőmérséklet gyors felfű-
tését garantálja, míg a radiátorokra vagy infra pane-
lekre jellemző sugárzott hőleadás, a fűtőberendezés 
elülső felületén keresztül egy kiegyenlített és állandó 
hőmérsékletű hőátadást biztosít.
Az elektronikus termosztát intelligens fűtés szabályo-
zása a beállított hőmérséklet elérése után automatikus 
csökkenti a teljesítményt.

• Egyszerű és praktikus heti programozhatóság, három gyári program beállítással 
(lakás, iroda, nyaraló)

• Kijelzése az energia felhasználás szempontjából ideális comfort hőmérsékletnek
• A felhasznált elektromos áram kijelzése az elmúlt 24 órában vagy 7 napban
• 4 eltérő fűtési mód: Comfort, ECO, Fagyvédő üzemmód, Programozott működés
• Biztonsági zár (gyerekzár) 

Az ICON felhasználóbarát kezelő felülete gyors és egyszerű használatot tesz 
lehetővé.

ICON 7 fehér ICON 7 szürke ICON 10 fehér ICON 10 szürke ICON 15 fehér ICON 15 szürke ICON 20 fehér ICON 20 szürke
Ean Code 8019250936023 8019250936061 8019250936221 8019250936269 8019250936429 8019250936467 8019250936627 8019250936665

Méretek sz x m x m (cm) 45 x 95 x 10,5 45 x 95 x 10,5 45 x 110 x 10,5 45 x 110 x 10,5 45 x 150 x 10,5 45 x 150 x 10,5 45 x 180 x 10,5 45 x 180 x 10,5

Teljesítmény (230V) 750W 750W 1000W 1000W 1500W 1500W 2000W 2000W
Fűtőpanel mélység telepítés 
után (cm) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Nettó tömeg (kg) 7,9 7,9 11,2 11,2 14,8 14,8 18,2 18,2

Tápkábel hossz (cm) 100 100 100 100 100 100 100 100

Szín hófehér antracit szürke hófehér antracit szürke hófehér antracit szürke hófehér antracit szürke

Fűtési, hőleadási mód

Jellemzők és műszaki adatok

Vezérlő egység

Az ICON elektromos radiátor 4 méretben és teljesítményben elérhető, 750 / 1000 / 1500 / 2000 Watt teljesítményben, 5 és 30 m² 
közötti alapterületű helységek fűtéséhez. 
Két elegáns színben, hófehér és antracit szürke színben és szatén/selyem felület kialakítással. A fürdőszobai használathoz a törülköző 
tartó elemek külön rendelhetők, és mindegyik mérethez egyaránt párosíthatók. A fürdőszobai kiegészítő szett 2 db alumínium törülköző 
tartót és 1 db fürdőköpeny tartó akasztót tartalmaz. Ezzel a kiegészítővel az ICON elegáns megjelenésű fürdőszobai törülköző szárítós 
radiátorként is használható. 

Megfelel a Lot20 ECODESIGN előírásoknak IP24

220°


