Sauna Inipi Informace o výrobku
Inipi

Napojení na sprchovací kout
Hlavová sprcha (240 mm)
Ruční sprcha (normální/Kneipův paprsek)
Mísič vody
Kamna s parním generátorem
Stacionární ovládání

2 lehátka a sedací plochy
Větrání
Barevné světlo
Reproduktor

Všechny Inipi sauna modely mají toto zvláštní vybavení:
- kamna 3,8 KW
- parní generátor 1 kW
- barevné světlo
- ovladač, skrytý, velký 2" display
- ovladač v kamenné optice prosvětlená tlačítka a velký 2" display s
nabíjecí jednotkou (bezkontaktní nabíjení)
- snadný průvodce menu
- individuální nastavení teploty, vlhkosti vzduchu a programů
- barevné programy nebo přímá volba barev
- soundmodul s rádiem, zvuky, připojení na AUX
- možnost zvolení předdefinovaných scenérií (mix hudby, zvuky, barevné
světlo, teplota a vlhkost)
- dávkovač na stisk tlačítka
- nastavení různých jazyků je možné
- odnímatelná nádržka
- Inipi lehátko horní, aspenové dřevo
- Inipi sedací prvek (lavička) dole, aspenové dřevo
- 2 Inipi opěrky hlavy z aspenového dřeva( ne pro # 7509** a 7510**)

U modelů s napojením sprchy jsou součástí dodávky
tyto Hansgrohe - armatury:
- Hlavová sprcha (240 mm)
- Ruční sprcha (normal nebo Kneippův proud)
- Tyč se sprchovou hadicí
- Pákový mísič s vracečem
Příslušenství:
- Podesta pro čelní napojení sprchy
- Zvýšená cena za horní strop sauny
Varianty:
Všechny Inipy modely se dodávají jak v provedení verze předstěnové, do
rohu a s obložením zadní stěny, tak i jako verze volně stojící. Venkovní
povrch sauny lze dodat v provedení různých povrchů jejich paleta sahá od
dekorů přes vysoký lesk až k dýhám z pravého dřeva.
Celá technika je montována na vytažitelném nosiči agregátu za sklápěcím
čelním krytem. Vpravo nahoře jsou ukryty ovládací prvky, snímatelný
dávkovač, odkládací místo a připojení MP3 nebo jiné přehrávače.
Napájení: 220-240V 50/60Hz

** Prosím doplňte barvu nábytkového povrchu na 5. a 6. místo objednacího čísla / vzor barev viz zadní stránky ceníku
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Inipi
Přesýpací
hodiny

Zap/
Vyp

Dávkovač

Hlasitost - hlasitěji
Halsitost - ztišení
Potvrzení

Dálkové ovládání
Dálkovým ovládáním lze nastavit a řídit všechny funkce sauny pomocí
jednoduchého a logického průvodce menu. K tomu lze ukládat nastavení
uživatele. Různí uživatelé mohou stiskem tlačítka zvolit své oblíbené programy. Dobíjení ovladače je bezkontaktní, jednoduchým uložením na
nabíjecí jednotku.
Ovládací pole s display
Ovládací pole integrované do boční stěny se nachází za dřevěným krytem.
Tímto ovládáním lze zvolit a nastartovat analogicky k dálkovému ovládání
všechny funkce sauny.

Display
Krok zpět

Ovládací kříž

Saunová kamna
Saunová kamna jsou uložena pod krytem na pravé straně sauny a
umožňují vyhřátí kabiny od pokojové teploty až na teplotu požadovanou.
Teplota je libovolně nastavitelná a může být kombinována se vzdušnou
vlhkostí.
Dávkovač
V kamnech je integrována funkce dávkovače. Tento lze jednoduše stiskem
tlačítka dálkového ovládání nebo na stacionárním ovladači spustit.
Barevné světlo
V sauně je standardně integrováno barevné světlo. Skládá se z prvků LED,
které prosvětlují celou plochu zadní stěny. Volit lze mezi pevnými barvami
nebo barevnými programy, lze nastavovat jas barev.
Zvuk
Sauna nabízí Sound-systém, se kterým během saunování a stejně tak i
bez použití sauny můžete volit různé zvuky, rádio nebo vaši oblíbenou
hudbu.
Rádio
Radio se 3 stanicemi na uložení, automatické a manuální vyhledávání v
rozsahu MW a FM frekvencí.
Předdefinované scenérie
5 předdefinovaných scenérií (Desert, Džungle, Asijská, Středomořská,
Indiánská) nabízejí svět tónů kombinovaných s vhodnou teplotou, vlhkostí
vzduchu a barevným světlem.

Před objednáním prověřte stavební poměry podle přeinstalačního listu
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