Ολική ασφάλεια

Το θερμαινόμενο υπόστρωμα Relaxy δημιουργήθηκε από την Imetec.
Η Imetec έχει σαν στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με επάρκεια
και επαγγελματισμό δίνοντας μεγάλη σημασία στην ασφάλεια.
Τα θερμαινόμενα υποστρώματα Relaxy είναι εφοδιασμένα με το
Electro Block®, το αποκλειστικό σύστημα προστασίας που εγγυάται τον
πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας και, σε περίπτωση δυσλειτουργίας,
φροντίζει αυτόματα την απενεργοποίηση της συσκευής.
www.relaxy.imetec.com
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Σε Πλυντήριο και στο Χέρι
✔

Σε Πλυντήριο και στο Χέρι
✔

2 x 40-50 W
8007403062217

Σε Πλυντήριο και στο Χέρι
✔

52-60 W
8007403061135

✔

2 x 150 W
8007403160517

✔

Σε Πλυντήριο και στο Χέρι

Τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

150 W
8007403160500

✔

✔

✔

✔

1h-9h

1h-9h
✔
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✔
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Σε Πλυντήριο και στο Χέρι

✔
✔

Σε Πλυντήριο και στο Χέρι

PUB261213 - 09/13

✔

1h-9h

1h-9h

2 x 150 W
8007403160098
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✔

✔

✔

150 W
8007403160081

✔

5 λεπτά

✔

✔

5 λεπτά

✔

5 λεπτά

16009
Relaxy Intellisense Maxi Dual
190 x 160
100% Βαμβακερό Καπιτονέ
100% Συνθετικό Χωρίς Υφανση
Electroblock®
5 λεπτά

16008
Relaxy Intellisense Maxi Μονό
190 x 90
100% Βαμβακερό Καπιτονέ
100% Συνθετικό Χωρίς Υφανση
Electroblock®

16051
Relaxy Intellisense Διπλό Dual
150 x 137
100% Συνθετικό Καπιτονέ
100% Συνθετικό Καπιτονέ
Electroblock®

16050
Relaxy Intellisense Μονό
150 x 80
100% Συνθετικό Καπιτονέ
100% Συνθετικό Καπιτονέ
Electroblock®

✔

✔

2
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6221C
Relaxy Διπλό Dual
150 x 137
100% Συνθετικό Καπιτονέ
100% Συνθετικό Καπιτονέ
Electroblock®

Κατασκευασμένα με ιταλικό ύφασμα καπιτονέ
υψηλής ποιότητας για καλύτερο και πιο άνετο
ύπνο, με προσεγμένο και μοναδικό φινίρισμα.
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6113C
Relaxy Mονό
150 x 80
100% Συνθετικό Καπιτονέ
100% Συνθετικό Καπιτονέ
Electroblock®

Προσοχή στη λεπτομέρεια

Τύπος
Περιγραφή
Διαστάσεις (cm x cm)
Ύφασμα Ανω Επιφάνειας
Ύφασμα Κάτω Επιφάνειας
Σύστημα Ασφαλείας
Τεχνολογία Intellisense
Γρήγορη Θέρμανση
Κάλυμμα στρώματος
Επιλογές Θερμοκρασιών
Χειριστήρια
Προγραμματισμός Αυτόματης
Διακοπής Λειτουργίας
Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας
Πρακτικά Mηδενικό
Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο
Πλύσιμο στους 40°C
Αποσπώμενα Χειριστήρια
Μέγιστη Ισχύς
Κωδικός EAN13

Η απόλαυση να κοιμάστε
σε ζεστό κρεβάτι
Η απόλαυση να κοιμάστε
σε ζεστό κρεβάτι

Ο καλός ύπνος είναι σημαντικός για την ευεξία του
σώματος και η είσοδος σε ένα ζεστό κρεβάτι είναι μια ωραία

Θερμαινόμενα υποστρώματα
Θερμαινόμενες κουβέρτες
με κόστος κάτω από

0,03 €
τη νύχτα!*

αίσθηση. Το θερμαινόμενο υπόστρωμα Relaxy Imetec αφαιρεί την
υγρασία από το κρεβάτι και σας καλωσορίζει με την κατάλληλη
ζεστασιά.

Η απόλαυση να κοιμάστε σε ζεστό κρεβάτι
Θερμαινόμενο υπόστρωμα
Relaxy Imetec 2 λειτουργιών

Relaxy Imetec θερμαινόμενο Maxi
κάλυμμα στρώματος

Το θερμαινόμενο υπόστρωμα Relaxy Imetec
παρέχεται με ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου
2 λειτουργιών με οθόνη: η πρώτη λειτουργία
είναι για την προθέρμανση του κρεβατιού πριν
από τον ύπνο και η δεύτερη για λειτουργία όλη
τη νύχτα.

Η κορυφαία τεχνολογία και άνεση. Είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις
από ότι ένα θερμαινόμενο υπόστρωμα. Μπορείτε να το στηρίξετε
στο στρώμα με την πρακτική πλευρική ποδιά που έχει λάστιχο από
κάτω. Είναι κατασκευασμένο από 100% πλενόμενο ύφασμα που
αναπνέει.

Θερμαινόμενο υπόστρωμα Relaxy Imetec Ιntellisense
Η νέα γενιά υποστρωμάτων με τεχνολογία Intellisense χρησιμοποιεί
αισθητήρα που ανταποκρίνεται στην θερμοκρασία του σώματος
και προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία στις αλλαγές της
θερμοκρασίας, όταν κοιμάστε, διατηρώντας την ίδια ευχάριστη
άνεση όλη τη νύχτα. Το ηλεκτρονικό χειριστήριο είναι εφοδιασμένο
με χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και έχει 6 ρυθμίσεις
θερμοκρασίας: ρυθμίστε το και μετά ξεχάστε το
για όλη τη νύχτα.
Αποκλειστική πατέντα
της Imetec

Relaxy Imetec θερμαινόμενη κουβέρτα
Η έξυπνη θερμαινόμενη κουβέρτα, πιο ζεστή και
πιο απαλή, που προσφέρει μέγιστη άνεση.

Ελάχιστη κατανάλωση
Η ευχαρίστηση να κοιμάστε σε ζεστό κρεβάτι με
κόστος κάτω από 0,03€* τη νύχτα!
Τη νύχτα μπορείτε να κλείσετε
την κεντρική θέρμανση και
να κοιμηθείτε ευχάριστα και ζεστά.

Από την εμπειρία και την τεχνολογική κληρονoμιά της Imetec
γεννήθηκε η πρώτη θερμαινόμενη κουβέρτα. Είναι κατασκευασμένη
από ύφασμα που πλένεται, με μικροΐνες δύο χρωματισμών. Παρέχει
τη δυνατότητα επιλογής 6 θερμοκρασιών.
Νέα τεχνολογία Intellisense: χάρη στον αισθητήρα θερμοκρασίας
διατηρεί αυτόματα την επιλεγμένη ρύθμιση άνεσης ανεξάρτητα από
τις μεταβολές της θερμοκρασίας.
Κατανάλωση ενέργειας μόνο 0,03€ κάθε ημέρα **

Τύπος
Μέγεθος
Διαστάσεις (cm x cm)
Ποιότητα υφάσματος
Δυνατότητα πλυσίματος
Ταχεία θέρμανση
Τεχνολογία Intellisense
Επιλογές Θερμοκρασιών
Προγραμματισμός Αυτόματης Διακοπής
Λειτουργίας
Σύστημα Ασφαλείας
Χειριστήριο
Αποσπώμενο χειριστήριο
Ισχύς (W)
Τάση (V)
Μήκος καλωδίου παροχής (m)
Χρώμα
Κωδικός EAN13

6996M
XL
150 x 90
Μικροϊνες
Στο χέρι και στο πλυντήριο στους 40°C

6877M
XXL
140 x 180
Μικροϊνες
Στο χέρι και στο πλυντήριο στους 40°C

✔

✔

✔

✔

6

6

3 ώρες

3 ώρες

Electroblock®
Ηλεκτρονικό με LED

Electroblock®
Ηλεκτρονικό με LED

✔

✔

150
230
3,6
Καφέ/Μπεζ
8007403069964

150
230
3,6
Καφέ/Μπεζ
8007403068776

* Το κόστος των 0,03€ ανά νύχτα, υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση των kWh/έτος ανά ημέρα
(δεδομένα Eurostat Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 χωρών, εκτός φόρων, με κλάση κατανάλωσης DC : 2 500 kWh <
Ετήσια κατανάλωση < 5 000 kWh, 1° εξάμηνο 2012). Αυτός ο υπολογισμός βασίζεται στην υποθετική χρήση του
θερμαινόμενου καλύμματος στρώματος, για μονό κρεβάτι για 7 ώρες στην μέγιστη προτεινόμενη θερμοκρασία
και για νυχτερινή χρήση + 10 λεπτών προθέρμανσης.
** Το κόστος των 0,03€ ανά ημέρα, υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση των kWh/έτος ανά ημέρα
(δεδομένα Eurostat Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 χωρών, εκτός φόρων, με κλάση κατανάλωσης DC : 2 500 kWh <
Ετήσια κατανάλωση < 5000 kWh, 1° εξάμηνο 2012). Αυτός ο υπολογισμός βασίζεται στην υποθετική χρήση
της θερμαινόμενης κουβέρτας, για 8 ώρες στην μέγιστη προτεινόμενη θερμοκρασία και για συνεχή χρήση +
30 λεπτά χρόνου προθέρμανσης.

