Look
MAGNUM Look: Desembaciador de espelho que contribui significativamente para uma
visão nítida ao fazer a barba, cortar o cabelo ou fazer a maquilhagem. Não será mais
preciso limpar o espelho com uma toalha para se ver ao espelho depois de tomar
banho ou abrir a torneira da água quente.
MAGNUM Look é ligado através do interruptor de luz, e elimina a condensação a todo o
momento. Além disso, ele impede que fiquem marcas no espelho quando se tenta
remover a condensação. Conecta-se directamente ao circuito de iluminação da casa de
banho evitando-se assim o desperdício de energia.
Magnum Look (desembaciador) é um elemento de aquecimento de película
auto-adesiva, que é aplicado directamente na parte de trás do espelho. Tem IP 66 e
classII portanto pode ser usado em casas de banho (espaços húmidos).Tem
capacidade para atingir a temperatura ideal, que ronda mais ou menos os 40ºC entre os
5 a 8 minutos e previne a condensação dos espelhos.
A temperatura máxima possível do espelho está limitada a cerca de 50°C. Isto faz com
que seja totalmente seguro ao toque.
MAGNUM Look é fornecido conjuntamente com o seguinte:
• Folha de aquecimento com fita adesiva
• ± 1 Metro de cabo de ligação
• Instruções de instalação
Garantia
2 anos de garantia sobre o funcionamento electromecânico.
Thickness
Voltage
Connection
Standardisation
Testing
Temperatures

1 mm
230 Volt
2-core, double insulated
IP-34, class 2
FIMKO, CE marking
40 to 50°C (depending on ambient
temperature)

Technical details
The mirror must not be damaged (e.g. broken edges, cut to size manually, etc.) as
cracking may occur when warming up because the differences in tension. A
self-adhesive back is the best way of fixing the mirror to the wall. This should be applied
directly onto the back of the mirror.
ATTENTION: The foil has very a very high adhesive strength so that it does not come
off.
Produtos disponíveis
Referência N.

Dimensões

Potência

310035
310029
310050
310058
310055
310075
310085
310110

Ø 35 cm
29 x 29 cm
36 x 50 cm
40 x 58 cm
50 x 58 cm
57 x 75 cm
58 x 85 cm
57 x 110 cm

50 Watt
27 Watt
50 Watt
65 Watt
70 Watt
100 Watt
120 Watt
150 Watt

https://www.magnumheating.pt/products/1-1-aquecimento+na+parede/p-228-magnum+look
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