
ICON Forma sa verticala, eleganta, sofisticata, cu o latime de numai 45 cm, va atrage imediat privirile.

O linie sofisticată, iconică, o suprafață de admirat și atins, 
tehnologia RADIALIGHT DUAL TERM, îmbrățișarea caldă a încălzirii 
radiante, eficiența convecției.

Acum puteți avea toate acestea într-un singur produs, sau mai bine 
zis, două, în alb ca gheața și gri antracit, cu ICON.

Asigurați-vă că aveți o capodoperă tehnică în camera dvs. 
preferată. Proeminând doar 45 cm, panoul radiant ICON vă va 
încălzi pe dvs. și pe cei dragi până la miez, folosind tehnologia 
radiantă certificată de Radialight și cu un design care nu va fi 
deplasat în nicio cameră în care doriți să o încercați.



ICON conține tehnologia DUAL-THERM, care este două 
sisteme de încălzire diferite într-un singur produs: 
convecția face posibilă atingerea rapidă a nivelului de 
confort necesar în cameră, în timp ce încălzirea 
radiantă asigură faptul că suprafața frontală transmite 
un confort constant și uniform.
Termostatul electronic asigură o gestionare inteligentă 
a căldurii, reducând automat consumul atunci când 
temperatura atinge nivelul necesar.

• Programare săptămânală ușoară și practică cu 3 programe 
diferite prestabilite pentru a se potrivi stilului Dvs. de viață

• Indicarea temperaturii de confort ideale pentru economisirea energiei
• Funcția Powercheck pentru a afla exact cât a consumat aparatul

în ultimele 24 de ore sau 7 zile
• Selectarea a 4 moduri de lucru diferite: Confort, Eco, Anti-Inghet, Programabil

• Posibilitatea blocării de siguranță a comenzilor

Cu tastatura sa ușor de utilizat, ICON permite accesul rapid și ușor 
la funcțiile de comandă ale aparatului.

ICON 7 white ICON 7 grey ICON 10 white ICON 10 grey ICON 15 white ICON 15 grey ICON 20 white ICON 20 grey
Cod Ean 8019250936023 8019250936061 8019250936221 8019250936269 8019250936429 8019250936467 8019250936627 8019250936665
Dimensiuni in cm.
(W x H x D) 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

Putere @ 230V 750W 750W 1000W 1000W 1500W 1500W 2000W 2000W
Grosime inclusiv 
suport (cm.) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Greutate neta (Kg) 7,9 7,9 11,2 11,2 14,8 14,8 18,2 18,2

Lungime cablu (cm.) 100 100 100 100 100 100 100 100

Culoare alb gheață gri antracit alb gheață gri antracit alb gheață gri antracit alb gheață gri antracit

Mod de incalzire

Caracteristici și date tehnice

Sistemul de control

ICON este disponibil în 4 modele diferite cu puteri de la 750 la 2000W, potrivite pentru camere de la 5 la 30 de metri pătrați.
Două culori: alb gheață și gri antracit, ambele cu finisaj satinat. Un kit de baie, furnizat separat ca accesoriu, poate fi adaptat pentru a se potrivi 
tuturor versiunilor. Este alcătuit din 2 suporturi de prosoape din aluminiu și un cârlig pentru halat de baie. ICON va deveni un suport pentru prosop 
în baia de vis
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