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TERMINITM 1900

Stugvarm bil
Starta dagen med isfria rutor och varm kupé.

Det är stor skillnad på att sätta sig i en förvärmd bil jämfört med en kall bil. En förvärmd bil
ger inte bara komfort. Med isfria rutor och fri sikt blir du också en tryggare chaufför på vägen.

Två nya kupévärmere från DEFA
I slutet av 2012 lanserade vi den nye kupévärmeren TerminiTM II 1400. Nu lanserar vi den nye
TerminiTM II 1900. TerminiTM II 1400 och 1900 är 11% respektive 20% mindre i storlek än
TerminiTM 1350 og 1850, har högre luftgenomströmning och ger 50W mer.
TerminiTM serien är utrymmesbesparande och säkra kupévärmare med en effekt på 1400, 1900
eller 2100W. Vilken kupévärmare du skall välja beror på bilstorlek och klimat. TerminiTM 1400 og
1900 är marknadens minsta kupévärmare i sin klass och ger snabbt en behaglig temperatur i hela
kupén. DEFA kupévärmare använder ett PTC (PTC= Positive Temperature Coefficient) värmeelement
som justerar effekten beroende på temperaturen på luften som sugs in i kupévärmaren.
20ºC temperaturökning ger 10% reducerad effekt. Vartefter kupén värms upp reduceras effekten
och därmed reduceras också strömförbrukningen. Kupévärmarna är utrustade med en
automatisk temperatursäkring.
TerminiTM II 1400 beställningsnummer:
Med DEFA kupévärmarkontakt		
430055
Med vanlig Schuko kontakt		
430056
TM
Termini II 1900 beställningsnummer:
Med DEFA kupévärmarkontakt		
430065
Med vanlig Schuko kontakt		
430066
Har du inte bilvärme sedan förut, men önskar en varm motor och kupé är ComfortKit
produkten du behöver.
ComfortKit
En enkel väg till varm kupé. Allt du behöver i tillägg till ett DEFA ComfortKit är ett
motorvärmarelement. Skillnaderna på seten är olika effekt på DEFA TerminiTM kupévärmare
1400, 1900 eller 2100W.
ComfortKit beställningsnummer:
ComfortKit II 1400 			
470066
ComfortKit II 1900			
470067
ComfortKit 2100			470060
* ComfortKit innehåller inte batteriladdare eller styrning av systemet till bestämda tider.
Be om pris färdigmonterat hos din handlare!
Scanna QR-koden eller gå in på
www.defa.com för mer information

