
Bảng thông số kỹ thuật

XGLP 45 EC (VN)
VÒI SEN BÌNH NÓNG LẠNH SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 205242

Giải pháp cung cấp nước nóng hoàn hảo

Nổi bật với thiết kế siêu mỏng, từng đoạt giải thưởng.Không còn sự

thay đổi nhiệt độ đột ngột trong khi bạn tắm – ngay cả khi có vòi nước

khác được sử dụng cùng lúc – nhờ chức năng kiểm soát nhiệt độ điện

tử chính xác.Màn hình chỉ báo nhiệt độ LCD với tính năng chọn nhiệt độ

giúp bạn thoải mái hơn.Máy nước nóng XGLP được tích hợp một máy

bơm tăng áp 3 mức tốc độ, cho bạn cảm giác thích thú khi tắm vòi sen

ngay cả ở những khu vực có áp suất nước thấp.Tắm ngay lập tức mà

không mất thời gian đợi nước nóng, tăng thêm tính tiện nghi.Bình chứa

bằng đồng chịu nhiệt và các bộ phận đốt nóng bằng đồng có tuổi thọ

lâu dài. 

Hài lòng về nước và không phải lo lắng gì

Bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB) tích hợp giúp phát hiện bất kỳ dòng

điện rò rỉ nào có hại và ngắt nguồn điện, qua đó bảo vệ toàn diện cho bạn

và cả gia đình khỏi nguy cơ bị điện giật.Bên cạnh đó, máy nước nóng của

chúng tôi được chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất, bao gồm tính

tương thích điện từ (EMC), giúp điều khiển an toàn.  

Các tính năng chính

Màn hình LCD hiển thị nhiệt độ nước nhanh chóng



Bảng thông số kỹ thuật

Loại XGLP 45 EC (VN)

Phần số 205242

Thông số kỹ thuật

Chức năng đặc biệt Bơm tăng áp

Bộ tản nhiệt Copper tubular

Kiểu thiết kế Chổ thoát
nước mở

Công tắc dòng chảy tự động true

Vật liệu sưởi ấm Kim loại đồng

Cài đặt nhiệt độ Không có cấp bậc

Điều chỉnh nhiệt độ Điều chỉnh
nhiệt độ điện tử

Bảo vệ chống bỏng Bộ điều nhiệt
tác động kép

Phụ kiện vòi hoa sen Vòi tắm hoa
sen 5 trong 1

có thanh trượt

Màu sắc trắng

Loại bảo vệ (IP) IP25

Kiểu hiển thị màn hình màn hình cỡ nhỏ

Kết nối nước lạnh 1/2 inch

Bảo vệ điện ELCB

Công suất danh nghĩa 4.500 W

Kết nối điện tử 1/N/PE~220-240 V

Điện áp danh nghĩa 220-240 V

Dòng danh nghĩa 20.5 A

Màn hình hiển thị Tiêu chuẩn

Độ sâu 73 mm

Chiều cao 342 mm
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Độ rộng 216 mm

Trọng lượng 2 kg
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Thông tin liên lạc

Bạn có điều gì thắc mắc? Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gọi 1800 888822
Viết Email tới info@stiebel-eltron.vn

Thông tin cài đặt

Vui lòng yêu cầu cơ sở cung cấp điện tại địa phương của bạn hoặc thợ
điện được cấp phép lắp đặt các thiết bị không có dây đầy đủ, tức là đã
sẵn sàng để cắm điện. Thợ điện cần có đủ kiến thức để hỗ trợ bạn tìm
phương án cung cấp điện tương ứng cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.


