Sauna Inipi Informace o výrobku
Inipi B
2365 x 1170 x 2130 mm # 7511** / 2365 x 1186 x 2130 mm # 7512**

Ovládací pole
Zásobník pro polévání
LED-bílé světlo
Tlačítko "polévání"
Kamna se saunovými kameny
Dvě úrovně sezení a ležení
Ovládání
Sedací prvek dolní

Super Compact 1175 x 1170 x 2130 mm # 7513** / # 7514**

Ovládací pole
Zásobník pro polévání
Nastavitelná opěrka zad
Tlačítko "polévání"
LED-bílé světlo
Dvě úrovně sezení
Kamna se saunovými kameny
Ovládání
Sedací prvek dolní

** Při objednávání dbejte prosím na zadání barevného provedení na 5. a 6. místě objednacího čísla / vzorky barev. viz zadní část ceníku
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Sauna Inipi Informace o výrobku
Inipi B
Přesýpací hodiny
blikající: timer
aktivován
Teplota

Kamna
Stav LED svítidel
svítící: funkce
zapnuta
blikající: změna
nastavení je
možná

Světlo
ECO

Ovládací pole:
Ovládací pole v optickém vzhledu kamene je integrováno do boční stěny.
Tímto ovládacím polem je možno volit a startovat veškeré funkce kromě
polévání.

LED - ukazatel
aktuální stav
příslušného
bodu Menu

zapnuto/vypnuto
nahoru/dolů

Modus
Kamna se saunovými kameny:
Kamna se saunovými kameny jsou skryta v boční stěně. Timer Vám
umožní během příštích 24 hodin automatické nastartování. Během
odpočinkových fází mohou být kamna uvedena do ECO- provozu za účelem
úspory energie.
Polévání:
Tlačítkem "polévání" které se nachází na boční stěně je možné tuto funkci
spustit manuálně. Doba stlačení tlačítka reguluje množství polévání.
LED-bílé světlo:
Standardní provedení Inipi B má LED-bílé světlo. LED-prvky osvětlují
opěradlo v horní části sezení.

Inipi B Sauna -Modely mají následující standardní vybavení:
- kamna se saunovými kameny 6kW (# 7511** a # 7512**)
nebo 3,6kW (# 7513** a # 7514**)
- LED-bílým světlem osvětlené opěradlo, opěradlo u # 7513** a
# 7514** nastavitelné
- ovládací pole na vnější straně
- polévání přes tlačítko na vnitřní straně
- odnímatelný zásobník polévání za nábytkovým krytem na vnější straně
- opěrka hlavy, aspenové dřevo (není u # 7513** a # 7514**)
- sedák dole, aspenové dřevo (není u # 7511** a # 7512**)
Příslušenství pro # 7511**/# 7512**
- Zvýšená cena za strop sauny v nábytkovém povrchu
Napájení:
# 7511** / # 7512** 380-415V 50/60Hz
# 7513** / # 7514** 220-240V 50/60Hz

Před objednáním prověřte stavební poměry podle přeinstalačního listu / ** rovněž uveďte na 5. a 6. místě objednacího čísla barveného provedení / vzorky barev jsou na zadní části ceníku
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