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Sezonul radiatoarelor electrice
Acasă. Pentru multi dintre noi, acest cuvânt a fost re- 
inventat. Unii poate s-au săturat să o audă, dar pentru 
majoritatea dintre noi va rămâne întotdeauna un refugiu 
sigur, în care ne închidem de lumea exterioară. Există  
multe lucruri care pot transforma un loc într-o casă, dar 
căldura va fi dată de noi: Home By Somogyi.
Nu există nicio îndoială că 
soluțiile electrice vor juca 
un rol cheie în sisteme-
le de încălzire din viitor.
În paralel cu răspândirea

din motive economice
sau de mediu. În mul-
te locuri, introdu-
cerea gazului sau 
înlocuirea regulată a com-
bustibilului solid nu este 
posibilă. În astfel de cazuri,

sistemelor solare în rân-
dul populației, nevoia 
de independență față 
de furnizorii de servi-
cii a început să crească. 
În prezent, sistemele de 
gaz sau combustibil solid 
pot fi înlocuite complet 
cu produse de încălzire 
electrice moderne și cu 
funcționare economică. 
Cu toate acestea, un încăl-
zitor electric nu este doar 
soluția  perfectă pentru 
cei care își înlocuiesc sis-
temele existente cu unul

FK 110

FKK 17

FK 29

,
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Așa cum v-am obișnuit, am adăugat și în acest sezon o 
serie de produse cu funcții noi la oferta noastră deja di-
versificată. Îmbunătățirea continuă a produselor noastre, 
făcându-le mai sigure, mai eficiente și îndeplinind toate 
nevoile dvs. este prioritatea noastră numărul unu.

deși poate părea o so-
luție de compromis,  
toate avantajele încălzirii 
electrice devin imediat 
evidente atunci când sunt 
încercate. Experimentați 
cât de confortabil și lipsit 
de griji este utilizarea lor, 
cum e să setați tempera-
tura dorită pentru fiecare 
cameră în parte, cât de 
ușor este să programați  
întregul sistem în avans 
și să mențineți casa caldă 
numai atunci când este 
necesar. Printre nu-
meroasele avantaje ale 
produselor de încălzire 
electrice, este foarte im-
portant să subliniem că 
nu există emisii locale în 
timpul utilizării lor. Din  
energia electrică utilizată, 

aparatele noastre pro-
duc căldură plăcută, fără 
fum, funingină și ce-
nușă. Folosindu-le doar 
pe acestea nu trebuie să 
vă fie frică de monoxidul 
de carbon, iar multe alte 
protecții încorporate fac 
utilizarea lor mai sigură.

Fie vorba de un radiator mai simplu, aerotermă 
cu ventilator sau de frumoasele noastre șeminee, 
ne străduim întotdeauna să găsim caracteristici și 
funcții utile care să ne permită să ne deosebim clar 

de produsele oricărui concurent de-al nostru. 

 
Solicitați cu încredere ajutorul colegilor noștri, 
pentru a găsi împreună soluția perfectă pentru 

Dvs.!

FKF 5920

Peste de
75

FK 1

FTW 2

produse de încălzire.
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PANOU RADIANT - tehnologia încălzirii eficiente
În zilele noastre, există o 
cerere în creștere pentru  
solutii moderne de încălzire. 
Ideea produselor de încălzi-
re eficiente, cu necesar de 
spatiu mic, silentioase, care 
nu necesită instalare sub-
stantială, nu necesită un 
cazan, nu necesită o inves-
titie mare, este tentantă  
pentru toată lumea. Combi-
nat cu control de la distantă 
și tehnologie economică de 
încălzire cu infraroșu, vă 
oferim acum solutia per-
fectă.

Poate chiar să ningă afară, pereții casei 
s-au răcit, dar cu noul FKIR 700 WIFI 
pornit, tremuratul s-a încheiat. Nu vă 
va păsa de ceea ce arată termometrul de 
cameră, deoarece nu vă va fi frig.

Ar fi posibil să creezi o  
senzatie atât de plăcută cu  
o putere de încălzire atât  

de mică? ?

Simțiți senzația de căldură plăcută 
care vă înconjoară corpul în timp ce 
stați în fața unui panou cu infraroșu.

FKIR 700 WIFI

,
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Dacă aveți întrebări cu privire la noua tehnologie, nu ezitați să ne contactați 
sau informați-vă direct despre confortul utilizării produselor! 

www.somogyi.ro

FKIR 350 WIFI

Datorită tehnologiei de 
încălzire cu infraroșu 
din ce în ce mai popu-
lară astăzi, da. Desigur,  
puteți chiar să progra-
mați produsul în avans, 
astfel încât atunci când 
ajungeți obosit acasă, să 
vă întâmpine imediat  
căldura plăcută.  
Caracteristica specială 
a tehnologiei cu infra- 
roșu este că nu încălzeș-
te în primul rând aerul, 
ci și obiectele din jur 
sau corpul uman. Cu  
aceeași senzație de căl-
dură, însă cu mult mai 
puțină energie utilizată 
puteți supraviețui lunilor 
reci de iarnă. Desigur, 
nu numai că puteți por-
ni panoul radiant de la 
distanță, dar puteți să-i și 
programați funcționarea.
Așezați-l în dormitor 

infraroșu pot fi instalate 
cu ușurință chiar și în cele 
mai mici încăperi, deo-
arece după montarea pe 
perete ocupă doar câțiva 
centimetri din lățimea 
camerei și prin aspectul 
lor minimalist se potrivesc 

 

în orice design interior.
Pentru camere mai mici 
sau pentru utilizare ocazi-
onală, FKIR 350 WIFI po-
ate oferi o soluție, deoarece 
știm că nu este întotdeau-
na economic sau plăcut să 
rezolvi încălzirea cu un 
convector tradițional. De-
sigur, acest model vă oferă 
posibilitatea de control de 
la distanță, astfel nu va tre-
bui să faceți un compro-
mis pentru un produs mai 
mic. Datorită funcționării 
lor silențioase vor fi ac-
cesorii discrete, dar foar-
te utile pentru casa Dvs.

setați-l astfel încât să vă 
puteți culca într-o căl-
dură plăcută, apoi dor-
miți într-un loc sănă-
tos și răcoros noaptea, 
cu încălzirea oprită.
Dimineața în schimb, nu 
numai patul, ci căldura 

întregii camere ar trebui să 
vă trezească. La fel ca bine 
cunoscuta serie FLOR de 
radiatoare plate cu ulei, 
care și-a dovedit utilitatea, 
noile panouri radiante cu
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Soluții inteligente
În zilele noastre, este firesc ca toată lumea să aibă acces 
la internet 24 de ore pe zi, cu ajutorul dispozitivelor inte-
ligente. Telefonul servește drept ceas cu alarmă, citim de 
pe el știrile dimineata sau ascultăm muzică și navigăm din 
mers. Prin intermediul unor aplicatii ne comandăm prânzul, 
verificăm corespondenta și ne ocupăm de afaceri. Seara, 
în timp ce ne relaxăm, verificăm continutul retelelor de 
socializare. Deci, de ce nu ar fi firesc să ne controlăm anu-
mite aparate de uz casnic - precum radiatoarele din casă?
Până în prezent, clienții 
noștri au putut alege 
dintr-o serie de produse 
cu WiFi, dar în acest sezon 
am extins și mai mult 
această gamă. Ceea ce au 
în comun aceste produse 
este că pot fi operate de 
oriunde în lume utilizând 
aplicația Tuya Smart, care 
este gratuită și accesi-
bilă pe toate platforme-
le populare de aplicații.

Este nevoie de doar câte-
va minute pentru a insta-
la aplicația și a înregistra 
dispozitivele, iar datorită 
accesului de la distanță și 
a mai multor opțiuni de 
programare, economiseș-
te multă energie utilizato-
rilor - indiferent dacă este 
vorba de utilizarea fără 
griji sau de funcționare 
eficientă datorită consu-
mului redus de energie.

FK 350 WIFI

,

,
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Setările termostatului și 
timpul de funcționare  
al tuturor produse- 
lor noastre de încălzire  
inteligente pot fi setate 
și cu ajutorul aplicați-
ei, astfel încât clienții 
noștri au opțiunea de 
a-și seta casa să fie caldă

doar atunci, când este 
cu adevărat nevoie -  
chiar și când vă întoarceți 
acasă după o zi obosi- 
toare, camerele vor atinge 
temperatura dorită exact 
pe când intrați pe ușă.

Convectorul FK 350 
WIFI are un ventilator 
turbo încorporat și o pu-
tere de 2300 Wați. Con-
vectorul FK 440 WIFI 
cu panou frontal din 
sticlă albă, sugerând un  
aspect modern, garan-
tat va încălzi casa. La fel 
și panourile radiante cu  
infraroșu FKIR 350 WIFI 
și FKIR 700 WIFI descri-
se anterior.

Veți găsi în oferta noastră, atât radiatoarele  
noastre inteligente noi cât și modelele anterioare, 

astfel încât alegerea depinde numai de nevoile Dvs.  
www.somogyi.ro

Cea mai bună alegere!
FKK 3000 WIFI
Un șemineu de perete  
inteligent nu numai că 
oferă căldura unei case, 
dar, datorită designului 
său curat, va fi o atracție 
în cameră. De asemenea, 
îl puteți controla de la dis-
tanță cu o telecomandă 
sau printr-o aplicație de pe 
telefonul inteligent. Puteți 
alege treapta de încălzire 
între 1000 W sau 2000 W.

Nou în acest an este și prima noastră aeroter-
mă smart de perete cu ventilator FKF 54202, care 
nu este doar un radiator, ci datorită designului său 
elegant și fin poate fi chiar un element decorativ.

FKF 54202

FK 440 WIFI

FK 430 WIFI
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Șemineele nu sunt doar dispozitive de încălzire care își în-
deplinesc functionalitatea, ci pot fi și elementele definito-
rii ale unei camere! În lunile reci, voluntar sau involuntar 
petrecem mai mult timp între patru pereti, iar flăcările 
pâlpâitoare roșu-portocalii fac din orele petrecute acasă o 
experientă plăcută.
Focul a vrăjit omul în-
totdeauna. Pe lângă 
emisiile de căldură, la 
un șemineu este impor-
tant să vedem focul și

un înlocuitor perfect pent-
ru frații lor care funcțio-
nează cu lemne. Și dacă ați 
avea posibilitatea, dar sun-
teți precaut cu focul real în 
camera de zi perfect deco-
rată, creați unul fără alte 
riscuri!

trosnind, fapt ce asigu-
ră atmosfera de căldură 
pentru toți. Nu este de mi-
rare că mulți visează serile 
în fața unui șemineu, dar, 
din păcate, din punct de 
vedere tehnic nu este po-
sibil acest lucru. Cu toate 
acestea, nu este nevoie să 
renunțați la a vedea focul 
și la atmosfera pe care o 
creează acesta, deoarece 
șemineele electrice sunt 
acum disponibile la prețu-
ri accesibile și într-o vari-
etate de modele care sunt 

Șeminee cu rol practic și decorativ

FKK 21

Produsele noastre 
electrice oferă o 

alternativă sigură, 
curată și ecologică 
pentru iubitorii de 

șemineu.

,

,

,
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Aparatele noastre pot fi 
asociate cu mai multe 
stiluri de design interior. 
O formă deosebit de izbi-
toare de a întâlni estetica 
și caracterul practic poate 
fi și viitorul tău șemineu 
electric.

La începutul toamnei, 
mulți se apucă de reno-
varea casei. Chiar dacă 
este vorba de calorifere, 
tot merită să ne gândim 
înainte! Se recomandă o 
planificare atentă înainte 
de selectarea, achizițio-
narea și instalarea produ-
sului potrivit. Este timpul 
să vă renovați casele și să 
vă modernizați încălzirea 
înainte de sosirea zile- 
lor reci. În orice caz este 
bine să ne planificăm din 
timp alegerile viitoare, 
deoarece un produs de 
încălzire bine ales oferă o 
atmosferă plăcută orică-
rei camere, indiferent de 
anotimp.

în încăperi mai mici un 
model mai mic poate fi 
așezat chiar și pe o masă. 
În acest moment, intră în 
discuție designul interi-
or și aspectele estetice.
Atunci când alegeți for-
ma sau culoarea șemi-
neelor, este important 
să vă armonizați cu 
restul mobilierului din 
sufragerie - mai ales 
dacă urmează să petre-
ceți sărbătorile de iarnă 
acasă și veți decora cu 
accesorii colorate, cu-
verturi de pat, perne și 
covoare.

Arhitectural, cea mai 
importantă încăpere  
este camera de zi, în 
care șemineul poate fi 
elementul „dominant”.
Din punctul de vedere al 
plasării, cel mai bine este 
- spun experții, dacă șemi-
neul este amplasat central 
și oferă o vedere directă 
de pe canapea sau de pe 
colțar. Amplasarea este 
precedată de planificarea 
încălzirii: dimensiunea 
camerei este importantă. 
Indiferent dacă alegerea 
este să îl plasați indepen-
dent, montat pe perete sau 
încorporat, în ceea ce pri-
vește dimensiunea sa me-
rită să țineți cont de carac-
teristicile camerei. Practic 
orice dimensiune poate fi 
utilizată în siguranță, însă 
într-o cameră mai mare, 
un șemineu mare arată cu 
adevărat bine, în timp ce 

Șemineul este amplasat în mod 
ideal în camera de zi.

Aduceți căldură 

în casă cu un 

șemineu electric 

HOME!

FKK 04
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În principiu, există trei tipuri de șeminee și radiatoare electrice: 
puteti alege un aparat independent, unul cu montare pe perete 
sau unul încorporabil.

FKK 18

FKK 21

FKK 19

TIPURI DE ȘEMINEU

Pentru versiunea cu efect 
de jar aprins și flacără re-
alistică alegeți modelul 
FKK 19!

!Vă recomandăm șemineele independente din seria noastră  
FKK dacă sunteti în căutarea unui efect de flacără realist și a unei 
experiente reale de șemineu!

Șemineul nostru FKK 
18 asigură atmosfera din 
încăpere nu numai cu 
efect de flacără LED, ci și 
prin efectul realist de buș-
teni. Frumusețea învelită 
într-un pal alb curat este 
o combinație excelentă 
pentru diverse stiluri de 
design interior.

Simpatizant cu casele mo-
derne, șemineul nostru 
electric de perete FKK 17 
este noutatea în acest an. 
O experiență personali-
zată într-o haină nouă: 
luminozitatea produsului 
nostru poate fi controlată, 
iar efectul de flacără poate 
fi cuplat separat.

FKK 17

,

,
,
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Dacă doriti un produs încorporabil, vă recomandăm produsul 
nostru de succes FKKI 03, care vă oferă libertatea de alegere 
nelimitată între solutiile de instalare. Are un termostat electro-
nic și un senzor de geam deschis încorporat, iar încălzirea poate 
fi reglată în 2 trepte. Toate functiile pot fi ajustate convena-
bil cu ajutorul telecomenzii. Construiești pe suprafata care se 
potrivește cel mai bine gusturilor și nevoilor tale!

Sugestii de încorporare

1. ZIDIT ÎN SOBĂ DE TERACOTĂ
În tendința actuală de decorare a locu-
ințelor, soba de teracotă are din nou un loc 
proeminent. Fie că visezi o piesă rustică 
sau modernă, șemineul nostru încorpo-
rat poate oferi o soluție pentru orice ne-
voie. Cel mai mare avantaj al șemineului 
electric este că vă oferă cea mai curată so-
luție fără cenușă și funingina.

2. INDEPENDENT
Avantajul șemineelor independente 
este că pot fi mutate cu ușurință - pot 
fi rearanjate în funcție de nevoile zilei 
sau chiar ale anotimpurilor. Instalarea 
sa nu necesită o investiție financiară 
mare și o muncă semnificativă, nu este 
nevoie de exploatare forestieră. Ampla-
sată într-o locație centrală, va funcțio-
na în cameră ca un element de decor.3. ÎNCORPORARE PERSONALIZATĂ

Încorporarea personalizată implică întot-
deauna puțină muncă suplimentară, dar 
plasarea șemineului în perete poate crea 
un efect vizual impresionant. Dacă doriți 
un design unic, puteți alege dintr-o gamă 
largă de acoperiri (lemn, metal, piatră, 
marmură, ceramică etc.). Este recoman-
dabil să alegeți o carcasă durabilă, astfel 
încât să vă puteți bucura de beneficiile 
unui șemineu electric pe termen lung. 
Alegeți designul, iar noi vă oferim un 
șemineu electric sigur și economic!

,

,

,
,
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Aeroterme industriale 
Ne-am gândit mult la cel mai bun mod de a vă prezenta 
propriile noastre radiatoare industriale, precum și cele de 
la Stanley, pe care le avem în gama noastră pentru prima 
dată în acest an.
Am putea detalia cât de 
bune sunt aceste produse, 
datorită construcției lor 
robuste și reziste, chiar 
dacă la utilizarea lor grija 
nu este principalul aspe-
ct. Datorită formei și de-
signului lor, acestea pot fi 
încărcate cu ușurință în 
portbagajul sau platforma 
mașinilor, chiar și supra-
puse una peste cealaltă. 
Faptul că și culoarea lor 
stridentă le face mai sigu-
re de utilizat, astfel încât 
nimeni să nu treacă peste 
ele când se mișcă cu sca-
ra. Am putea, de aseme-
nea, să descriem, poate

dacă sunt folosite în aer 
liber în ninsoare pent-
ru ca degetele să nu  
înghețe în timpul lucrului.
Un alt aspect este faptul 
că, datorită performanței 
și fiabilității lor excelente, 
oamenii din jurul lor pot 
lucra confortabil și efi-

ne și repetăm, că radiato-
arele industriale au pro-
tecție IPX4 și sunt pro-
tejate împotriva stropirii 
cu apă, deci nu este o 
problemă dacă sunt bătu-
te de ploaia de toamnă în 
cala de marfă deschisă în 
timpul transportului sau
FKI 50 FKI 90
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cient, nu vor fi deranjați 
nici de cel mai aspru frig 
de iarnă și astfel nu veți sta 
cu grija că eventual vreun 
angajat răcește și lipseș-
te câteva zile de la lucru.
De obicei aceste produse 
nu sunt utilizate de per-
soana care a plătit pentru

că este vorba de aeroter-
mele noastre FKI 50 și FKI 
90 de marcă proprie sau de 
produsele Stanley, suntem 
mândri să declarăm că 
produsele noastre rezistă.

ele. De aceea, pentru noi 
este de o importanță ma-
joră să vă oferim produse 
de încălzire de înaltă cali-
tate și performanță, care 
să rămână durabile și ex-
celente în orice condiții 
dure, sau chiar atunci când 
sunt utilizate neglijent. Fie

Cu o putere de 3300 de wați, aeroterma Stan-
ley ST-033-240-E poate furniza deja căldură 
reală, și datorită consumului său de energie, 
poate fi conectat la o priză tradițională de 230 
volți cu împământare, deoarece știm că nu este 
disponibil în toate locațiile curentul industrial. 

Stanley ST-05-400-E necesită deja o priză tri-
fazată, de 380 volți, dar dispozitivul include 
cablul de alimentare și mufă necesare pentru 
conectare. Utilizarea acestuia nu necesită ac-
cesorii suplimentare, vă puteți bucura imediat 
de puterea de încălzire de 5000 W.

Și Stanley ST-09-400-E merită un loc în vârful 
gamei noastre, cu 9000 de wați de putere, nici 
cel mai mare frig nu este o provocare, iar fișa 
de rețea integrată poate fi conectată la orice 
lungime de cablu, astfel încât să se adapteze 
cu ușurință la posibilitățile oferite de locație.

Pentru a vă asigura de calitatea aerotermelor noastre industriale, trebuie 
să le cumpărați o singură dată. Veți avea nevoie de altele, doar ca să aveți 
ce utiliza în mai multe locații simultan, împreună cu creșterea afacerii Dvs.
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Radiatorul combinat FK 
252 cu filament de carbon 
și halogen este o soluție 
convenabilă chiar și pent-
ru uz interior! Ușor de 
controlat cu telecomandă 
sau butoane tactile.

Printre noile noastre pro-
duse de încălzire, FK 272 
de exterior cu halogen, cu 
un raport ridicat de căl-
dură radiantă și protecție 
împotriva stropirii cu apă, 
este o alegere excelentă 
pentru încălzirea oricărei 
terase. Produsul nostru se 
oprește în caz de răstur-
nare, astfel încât să îl puteți 
utiliza în siguranță comp-
letă, iar funcționarea sa 
silențioasă nu interferează 
cu conversațiile nocturne.

PARTENER ÎN SERILE RĂCOROASE:
noutăți pentru încălzirea exterioară de la HOME by Somogyi

Toamna este inevitabil aici. Mai simtim din 
când în când soarele strălucitor de vară, dar 
observăm că noptile se prelungesc treptat, iar 
zorile devin mai răcoroase. O parte din atmos-
fera de vară mai rămâne însă aici: mai faceti 
un grătar de toamnă cu familia sau o petre-
cere în grădină „de închidere a sezonului” cu 
prietenii! La Somogyi sprijinim initiativa, ofe-
rim produse de încălzire potrivite pentru ex- 
terior - astfel încât nici măcar cel mai friguros 
membru al echipei să nu se grăbească acasă 
după apus!

De exemplu, dacă spațiul disponibil este mic, 
puteți opta pentru o aerotermă de perete. Pro-
dusul nostru FK 25 cu tub de cuarț și carcasă 
solidă din metal poate fi pornit ușor cu între-
rupător tip cablu, rezistă vremii, încălzind ast-
fel în mod eficient atmosfera în locul selectat, 
neobservat.

FK  272

FK  252

FK  25
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Above all. Mai presus de toate.
Radiatoarele noastre electrice sunt echipate cu o serie de protectii 
încorporate și, datorită naturii lor, nu emit monoxid de carbon în 
timpul utilizării. Cu toate acestea, suntem conștienti că astfel de 
dispozitive nu sunt singurele găsite în gospodării, așa că trebuie să 
ne gândim și la siguranta celor care aleg solutiile traditionale de 
încălzire.

15

În calitate de distribui-
tor exclusiv al FireAngel 
din Ungaria, am votat 
cu mândrie și încrede-
re pentru o nouă gamă 
de alarmă de monoxid 
de carbon și detector de 
fum combinat, de înaltă 
calitate și fiabilă. Mode-
lele noastre CO-9X și 
CO-9D au o durată de 
viață de 7 ani, iar acesta 
din urmă are un ecran 
LCD mare pentru sigu-
ranța Dvs. și a familiei.

bateriile, ceea ce eco-
nomisește și reduce în 
același timp deșeurile 
electronice inutile. Toți 
senzorii de CO sunt 
echipați cu cel mai avan-
sat senzor electrochimic, 
funcționând perfect la 
temperaturi de până la 40 
° C și până la 90% umi-
ditate relativă. Celelalte 
două modele noi, ST-622 
și ST-625, sunt echipate 
cu un senzor special op-
tic de fum, combinat și 
un vitezometru termic 
special, asigurându-se 
că alarma este data în cel 
mai scurt timp. Sursa de 
alimentare încorporată a 
ST-625 asigură o tensiu-
ne suficientă pentru 10 
ani de utilizare fără griji.

CO-9X-10T-FF este o 
alarmă de monoxid de 
carbon cu o durată de 10 
ani, iar SCB10 este un de-
tector special, combinat 
cu senzor optic pentru 
fum și monoxid de car-
bon. Toate modelele sunt 
ușor de utilizat - sursele 
de alimentare încorpo-
rate asigură tensiunea de 
care aveți nevoie pentru 
a opera produsele pe to-
ată durata de viață a lor. 
Nu este nevoie să înlocuiți

CO 9D-INT

CO-9X-10T-FF ST-622

NOUTATE
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Cea mai bună  alegere!
Alegeți atât din modelele vechi, cât și din cele noi!

Mini radiator ceramic, portabil - FKH 400

Un produs cu adevărat practic, compact, cu un termostat 
electronic și o funcție de temporizare de oprire de 12 ore. 
Mini radiatorul ceramic poate fi conectat direct la o priză de 
rețea, dar îl puteți folosi și cu suportul anexat! Produs porta-
bil cu numeroase opțiuni de așezare!

Uscător de haine electric, cu încălzire - FTW 1

V-ați întrebat vreodată cât de simplă ar fi viața - în 
absența unei mașini de uscat - dacă uscătorul v-ar 
„ajuta” să vă uscați hainele? Suntem pe fază, pentru 
că acest gând ne-a inspirat uscătorul electric de hai-
ne! Produsul nostru are protecția necesară împotriva 
apei, astfel încât să o puteți folosi în deplină sigu-
ranță!

Radiator din ceramică - FK 51

Radiator ceramic cu protecție la răsturnare și cu funcții de 
suflare a aerului rece, cald și fierbinte. Soluție mobilă, dato-
rită dimensiunii sale produsul poate fi mutat liber pe orice 
suprafață orizontală. Funcția de oscilare comutabilă asigură 
un control flexibil al direcției de suflare a aerului, dispoziti-
vul se oprește automat în caz de supraîncălzire și răsturnare.

Uscător de pantofi cu ventilator - HG CF 04

Pasionații sporturilor de iarnă sunt probabil familiarizați cu 
problema clăparilor de schi uzi - aceștia trebuie îmbrăcați și a 
doua zi, dar este dificil să se usuce singuri. Uscătorul nostru 
cu ventilator este potrivit chiar și pentru a usca eficient 2 pe-
rechi de clăpari. Luați-vă adio de la amintirea șosetelor ume-
de odată pentru totdeauna!

Întregul conținut al catalogului este proprietatea intelectuală a Somogyi Elektronic Kft. Acesta poate fi modificat numai cu acordul scris al titularului dreptului și în funcție de 
conținutul consimțământului!


