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Aurore

C’est la solution idéale pour les 
petits espaces, en salle de bains 
ou en cuisine.

Le

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 

• Ηλεκτρικός θερμοπομπός και αερόθερμο λουτρού.
• Ηλεκτρική αντίσταση Schwartz CV®, εξολοκλήρου κατασκευασμένη από αλουμίνιο για απόλυτα αθόρυβη λειτουργία.
• Η λειτουργία του θερμοπομπού (600W) εξασφαλίζει μόνιμη θέρμανση στο χώρο και η λειτουργία του αερόθερμου

(800W) προσφέρει επιπλέον θερμότητα όταν απαιτηθεί. 
• Ηλεκτρονικός θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας.
• Δύο κρεμάστρες για πετσέτες.

MADE IN 
FRANCE 



ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ  
ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΠΕΤΣΕΤΑΣ  

MADE 
IN FRANCE 

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΛΟΥΤΡΟΥ AURORE 

• Ηλεκτρικός θερμοπομπός και αερόθερμο λουτρού.
• Η λειτουργία του θερμοπομπού ( 600 W) εξασφαλίζει μόνιμη θέρμανση στο χώρο και η
λειτουργία του αερόθερμου ( 800 W) προσφέρει επιπλέον θερμότητα όταν το λουτρό
χρησιμοποιείται.

• Μεταλλικό κάλυμμα με πολυεστερική βαφή σε λευκό ή μεταλλικό χρώμα.
• Λεπτή γραμμή και  μοντέρνος σχεδιασμός.
• Ηλεκτρονικός θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας.
• Δύο κρεμάστρες για πετσέτες.
• Κουμπί On/Off στην πίσω μεριά του σώματος.
• Ηλεκτρική αντίσταση Schwartz CV, εξολοκλήρου κατασκευασμένη από αλουμίνιο για
αθόρυβη λειτουργία.

• Προστασία από υπερθέρμανση, με αυτόματη διακοπή και επανέναρξη λειτουργίας.
• Διπλή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων για υψηλή προστασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. Κουμπί on/stop.
2. Κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας.
3. Boost : Λειτουργία θερμοπομπού και αερόθερμου για 30min κ

αυτόματη επαναφορά στην λειτουργία θερμοπομπού μετά τα
30 min.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Το θερμαντικό στοιχείο Schwartz CV  είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από 
αλουμίνιο και προσφέρει: 
• Αθόρυβη λειτουργία (μόνο ένα υλικό άρα και ένας μόνο συντελεστής διαστολής).
• Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην έως και 4 φορές γρηγορότερη μεταφορά
θερμότητας.

• Χαμηλότερη θερμοκρασία στοιχείου και άρα μικρότερη ξήρανση του αέρα.

Κωδικός Ισχύς (W) 
Λευκό Μεταλλικό Πομπός Αερόθερμο 

Ύψος 
mm 

Πλάτος 
mm 

Πάχος 
mm 

40.15.1400 40191400 600 800 670 340 +16  78 + 70 
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