Philips
Viso kūno įdegio širma

24TL

HB584

24 „Cleo Performance S“ lempos

Atrodykit gražiai, jauskit s puikiai!
Idealiai lygus viso kūno įdegis
Viso kūno soliariumas su 24 „Cleo Performance S“ lempomis ir išlenktu gulimosios dalies
dizainu lygiam viso kūno įdegiui.
Veiksmingi įdegio rezultatai
• „Cleo Performance S“ lempos efektyvesniam įdegiui
• Optimizuotas šonų įdegis leidžia visam kūnui lygiai įdegti.
Įprastas naudojimas
• Elektromechaninis laikmatis norimo įdegio seanso laiko nustatymui
Saugus įdegis
• Automatinis išjungimas po 30 min. su dviguba saugumo funkcija
• 2 poros apsauginių akinių

Elektromechaninis laikmatis

HB584

Viso kūno įdegio širma
24TL

Specifikacijos

Gaminio svarbiausi įvykiai

Elektronin s funkcijos
•
•
•
•
•
•
•

Įtampa: 230 V
Dažnis: 50 Hz
Maitinimas: 2600 W
Lempos: „Cleo Performance S“; 20 x 100 W
Starteris: 24 x S12 starteris arba „Cleo“ starteris
V duoklių skaičius: 4
Laido ilgis: 3 m

Logistiniai duomenys
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uždaryto gaminio dydis: 1870 x 880 x 930 mm
Atidaryto gaminio dydis: 1870 x 880 x 1310 mm
Pakuojamo dydžio širma: 2110 x 1070 x 360 mm
Pakuojamo dydžio kušet : 2110 x 1070 x 360 mm
Širmos svoris (be pakuot s): 48 kg
Kušet s svoris (be pakuot s): 50 kg
Širmos svoris (su pakuote): 57 kg
Kušet s svoris (su pakuote): 59 kg
Pad klų kiekis: 1 (ant specialaus pad klo
220x113cm)
EAN kodas WE: 8710103282679
CTV kodas WE: 884358401000
EAN kodas CEE: 8710103285397
CTV kodas CEE: 884358401300
Kilm s šalis: Olandija

Saugumas

• Laikmatis: analoginis 30-minučių laikmatis
• Izoliacija: II Kema klas (dviguba izoliacija)
• Saugos norma: pagal Europos CENELEC
reikalavimus, UV III tipas
• Apsauginių akinių skaičius: 2
•
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24 „Cleo Performance S“ lempos
„Cleo Performance S“ lempos užtikrina optimalų ir lygų
įdegį per trumpą laiką.
Optimizuotas šonų įdegis
Optimizuotas šonų įdegis pasiekiamas d l išlenkto
soliariumo dizaino. Tai reiškia, kad ultravioletiniai
spinduliai gali pasiekti visą kūną, įskaitant ir šonus.
Automatinis išjungimas su dviguba saugumo
funkcija
Soliariumas automatiškai išsijungia po 30 minučių, kad
nesidegintum te per ilgai (pavyzdžiui, jei besidegindami
užmigsite). Dviguba saugumo funkcija taip pat užtikrina
soliariumo išsijungimą sugedus laikmačiui.
2 poros apsauginių akinių
Dvi poros apsauginių akinių, skirtų akis saugoti nuo UV
spindulių.
Elektromechaninis laikmatis
Elektromechaninis laikmatis leidžia jums nusistatyti
deginimosi seanso laiką pagal poreikį.

