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Hayalet Kumanda Camdan Isıtmalı   Elektrikli Şömine HK SC EŞ 100

  Elektiriki ŞÖMİNE Camdan Isıtmalı YENİ SİSTEM 

Kolay montaj ustalık gerektirmez ölçülere göre yeri hazırla, akastre ürün tak kullan.

Süper ekektrik tasarrufu sağlar. Tüketim miktarı   600 watt/saat

Ekonomik ısınma

Benzerlerine göre çok çok düşük elektrik tüketimi sağlar.

Isıtma özelliğinden bağımsız alev efekti kullanımı.

Ev ve Ofis kullanımı için mükemmel ısıtma seçeneği.

Mükemmel tasarım

Şömine sicaklığının gerçeğe yakın ısıtma keyfini sağlar.
Sıcaklığı camdan güneş gibi yayarak ortamı geniş bir alandan ısıtır. 

Şöminenin gerçek görüntüsüne yakın alev görselliği ve yanan şömine odun közünün canlılığı.

Gerçeğe yakın  alev görüntüsü. uzaktan kumandalı bağımsız alev efektli 2 boyutlu elektrikli şömine

        

SICAK CAM ISITMALI ELEKTRİKLİ ŞÖMİNE ÖZELLİKLERİ

Marka ONART ŞÖMİNE

Ürün Kodu HK SC EŞ 100

Isıtma Sistemi Camdan ışıma yolu ile ısıyı yayar

Üretilen Sıcaklık Cam üzerinden üretilen sıcaklık 100 Derece (+/- 5)

Elektrik Değeri 220 / 240 V 50 Hz

Güç Tüketim 600 watt / saat

Uzaktan Kumanda Hayalet kumanda sistemi

Bağımsız Alev Efekti VAR

Renk Değişimi Köz ve odun animasyonu

Ses Efekti Var

Efekt Ölçüleri En 104,5 cm. Yükseklik 49,5 cm, Derinlik 20,5 cm.

Şömine İçi Kullanım Uygun ölçülerde şömine içi kullanılabilinir.

Kullanım Alanları
Ankastre ürün. Alçıpan, mobilya ünitesi ve doğal taş uygulamalarında 
kullanıma uygundur.

Garanti VAR 24 AY      TÜRK MALI    YERLİ ÜRETİM.
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     Hayalet kumanda kullanım özellikleri 
              

Standart efektler kullanılan kumandalarından dolayı değişik kullanım kolaylıkları ile beraber zorlukları da 
beraberinde getirirler. Pil bitmesi, kaybolma ve özelliğine göre ürünleri görme zorunluluğundan.

HAYALET KUMANDA ile ürettiğimiz yeni nesil efektlerde hayalet kumanda ile beraber eklediğimiz füme cam 
kullanımı ile yeni bir boyut ekledik.

Hayalet Kumanda Android telefonla kullanılan ONART ŞÖMİNE uygulaması ile kontrol edilen efekt 
sistemidir.

Play store üzerinden indirilen onart şömine uygulaması android telefon veya tablete kurularak bluetooth 
bağlantısı ile efekt kullanımı gerçekleştirilir.

Play Store üzerinden indirilen uygulama ile harici bir kumanda ya gerek kalmadan efektin uygun 
fonksiyonlarını kullanma imkanı sunar.

HAYALET KUMANDA ile efekti açıp kapatabilirsiniz.
Efektin alev parlaklığı 5 kademe ayarlana bilinir.
Ses efekti açılıp kapatabinir.
Animasyon (köz ve odun efekti) açıp kapatıla bilinir. 

( Animasyon belli bir döngü ile odun arkasında canlanma ve alev içinden çıkan mavi köz ışığıdır.)

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_gamma666alfa666.BLUETOOTH_V2&gl=TR
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