PELLETKACHEL KOPEN ? PELLET KACHEL VERMOGEN 9/10KW
Art.nr. Pelletkachel PLK-9
2 jaren volledige garantie
Onderdelen altijd verkrijgbaar bij ons.

+++ De eerste jaar verdien je de investering terug door ONZE economische en design pelletkachels +++
Tevredenheid en plezier gegarandeerd.
*** Voordelen van onze Pellka – Pelletkachel ***
++ afzonderlijk zijn de temperatuur, de ventilatie en de pellet toevoer hoeveelheid te regelen ++
::> Dankzij deze functie is de verbruik en de branding van de korrels persoonlijk instelbaar.
-Menu taal : Nederlands ,Frans, Italiaans,Engels, Duits
-Overzichtelijke display waar men de instellingen gemakkelijk kan aflezen.
-Heel gemakkelijk te onderhouden
-Stil werking
-Volledig Gietijzeren brandhuis
-Wekelijks en dagelijks programma
Timer : 24u op 7 dagen instelbaar
( als u s ’Morgens opstaat of u komt thuis van ergens = is de ruimte al warm !! )
-Deze kachel heeft 5 verwarmingstanden (incl. Eco stand ) .
U kunt elk programma zeer eenvoudig persoonlijk instellen
Van ons krijgen jullie een Nederlandse uitleg hoe de kachel ingesteld kan worden.
-Eco Functie – Gebruik minimaal pellet dankzij de Eco functie
Eco 1 : Kachel valt in Stand by wanneer de ingestelde temperatuur bereikt word.
Eco 2 : Als de ingestelde temperatuur bereik word minimaliseert de pellet verbuik.
-verwijderbare aslade: verzamelt de as van de verbrande pellets.
-Keramisch hittebestendig glas
-Afstandsbediening - Word er gratis bijgeleverd
-Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
-…
Technische Specificaties :
- Vermogen: 9/10Kw
- Rendement: 85%
- Gewicht : 85kg
- Moderne Europese stijl met een nette afwerking
- grote verwarming capaciteit
- betrouwbaar karakter schoon en hoog rendement
- inhoud voorraad houder : 14kg
- Aansluiting:230V/ 50HZ/115V/ 60HZ
- rook afvoer: dia 80 mm, Lucht toevoer inlaat 50
- Elektrische voeding: 230V-50Hz-1-fase. 115V-60Hz,100V-50Hz.
- Afmeting van toestel : (B*H*D) in mm : 528*850*450
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- Digitaal display
- Afstandsbediening
PELLKA - Pellets en pelletkachels

.-.-.- PELLKA is onze eigen huismerken en hebben een Europese certificatie .-.-.Adviesprijs:
ONZE PRIJS:

€ 1.349,00

Prijs op aanvraag

Bezoek website:

(incl. B.T.W.)

http://www.electrodiscount.be/shop/Pelletkachel_kopen_%3F_Pellet_kachel_vermogen_9-%7C-10K

HEEFT U NOG VRAGEN?
Electro Discount
Pauwengraaf 35
3630 / Maasmechelen
Klik hier voor een routebeschrijving
Telefoon: 089 / 38.34.58
E-mail: order@electrodiscount.be

Bekijk product: http://www.electrodiscount.be/shop/Pelletkachel_kopen_%3F_Pellet_kachel_vermogen_9-%7C-10Kw_27043
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