
СУХА ТЕХНОЛОГИЯ

По-бързо загряване 
Еко технология
Иновативна технология за отопление, патентована за първи път от Dimplex, 
използва всички предимства на маслените радиатори без минусите на уреди, 
работещи с масло.

По-висока енергийна ефективност



Eco Column
Класически радиатор, създаден 
изцяло върху концепцията за 
суха технология. Управлението 
е изключително лесно, включва 
бутон за избор на мощност 
и въртящ се бутон за избор 
на температура. Мобилният 
комплект с колелца прави 
придвижването на уреда от стая 
в стая много лесно. Компактната 
му форма и специалното 
отделение за прибиране на 
захранващия кабел улесняват 
неговото съхранение след 
приключване на отоплителния 
сезон.

EvoRad
Нов модел, елегантен и стилен, 
запазвайки визията на маслен 
радиатор, но без течно масло 
(суха технология). Дигиталният 
термос тат е с LCD дисплей с 
цветна подсветка в зависимост  
от температурата. Смарт 
функциите, седмичното 
програмиране, както и 
упралението през мобилно 
устройство, Ви дават много 
възможности за постигане 
на максимален комфорт с 
минимален разход  
на електроенергия.

Cadiz Eco – 2000 W 
Cadiz Eco – 3000 W
Предлагат се два модела – 
2000 W и 3000 W. Разполага с 
двоен нагревателен елемент, 
разположен от двете страни 
на уреда. По този начин 
отоплението може да се ползва 
или само от ляво и дясно, или и 
от двете страни едновременно. 
Термостатът е електронен, а LCD 
дисплеят предлага множество 
смарт функции, включително 
програмиране. Може да се 
управлява с дистанционно 
(включено в комплекта).

Вид радиатор преносим

Суха технология без течно масло

Цвят бял

Мощност W 2000 W (1400)

Термостат механичен

Дисплей не

Bluetooth контрол не

Размер ш/в/д мм 631/468/283

Гаранция 3 години 

Вид радиатор преносим

Суха технология без течно масло

Цвят бял и антрацит

Мощност W 2000 W (есо, 800 W)

Термостат електронен

Дисплей LCD, програмиране,  
смарт функция

Bluetooth контрол да

Размер ш/в/д мм 654/484/303

Гаранция 3 години 

Вид радиатор преносим

Суха технология лъчист, без течно масло

Цвят бял

Мощност 2000/3000W 2000 (1000) / 3000 (1500)

Термостат електронен

Дисплей LCD, програмиране,  
смарт функция

Bluetooth контрол не (има дистанционно)

Размер ш/в/д мм 2000 W – 605/614/250

Размер ш/в/д мм 3000 W – 605/770/250

Гаранция 5 години 
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