
СИЛАТА ДА БЪДЕШ МОБИЛЕН

ПРЕНОСИМИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ 

ЦВЕТНА ИНДИКАЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНАТА НАСТРОЙКА
Уредите на Dimplex са снабдени с LCD цветeн дисплей с подсветка, която в 
зависимост от температурната настройка свети в различни цветове, като 
това ни подсеща за разхода на електроенергия.

ИНТЕЛИГЕНТЕН ЕСО РЕЖИМ НА НАГРЕВАТЕЛЯ
Този режим позволява на уреда сам да избира мощността на нагревателя, 
като по този начин оптимизира използваната електроенергия, без да на-
рушава температурния комфорт.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ СМАРТФОН
Можете да управлявате уредите чрез вашия мобилен телефон с BLUETOOTH 
връзка, като свалите безплатното приложение REMO от Apple App Store 
или Google Play. Така използвате всички функции на уреда, температурни 
настройки, програмиране и различните режими, без да се налага да става-
те от дивана.

Основана през 1973 г., Glen Dimplex в момента е 
една от най-големите компании в световен мащаб 
в бизнеса с електрически уреди с годишен стокооб-
орот от 1,5 млрд. EUR и повече от 8500 служители. 
От самото си основаване до днес компанията не-
прекъснато инвестира в разработването на нови 
брандове, иновативни инженерингови решения и 
продукти, които напълно да отговарят на изисква-
нията на милиони потребители в целия свят. 



ECO COLUMN
Класически модел радиатор, създаден изцяло върху концепцията за суха технология. 
Мощноста на уреда е 2000W. Управлението е изключително лесно, включва бутон за 
избор на мощност и въртящ се бутон за избор на температурна настройка. Снабден е 
с механичен терморегулатор. Благодарение на мобилния комплект с колелца, лесно 
придвижвате уреда от стая в стая. 

EVORAD
Нов модел, елегантен и стилен,  запазвайки визията на маслен радиатор, 
този уред работи без течно масло (суха технология). Това позволява да се 
намали теглото на уреда, без да се влошават топло-техническите му харак-
теристики. Максималната му мощност е 2000 W. Снабден е с дигитален тер-
мостат и опциите за програмиране. Може да се управлява през мобилно 
устройство и приложение, което ви дава много възможности за постигане на макси-
мален комфорт, с минимални разходи за електроенергия. Предлага се в 2 цвята – бял 
и антрацит.

Cadiz ECO – 2000 W  Cadiz ECO – 3000 W
Предлагат се два модела – 2000W и 3000W. Уредът съчетава ефективността на кон-
векторен радиатор с комфорта на лъчисто отопление. Разполага с двоен нагревате-
лен елемент, разположен от двете. По този начин отоплението може да се ползва или 
само от ляво и дясно, или и от двете страни едновременно. Термостатът е електро-
нен, а LCD дисплея предлага множество смарт функции, включително програмиране. 
Може да се управлява с дистанционно (включено в комплекта). 

СУХА ТЕХНОЛОГИЯ ВЕНТИЛАТОРНИ ПЕЧКИ

OFC 2000W
Класически модел маслен радиатор с мощност 2000W. Управлението е изключително 
лесно, включва бутон за избор на мощност и въртящ се бутон за избор на темпера-
турна настройка. Снабден е с механичен терморегулатор. Благодарение на мобилния 
комплект с колелца, лесно придвижвате уреда от стая в стая. Компактната му форма 
и специалното отделение за прибиране на захранващия кабел, улесняват неговото 
съхранение след приключване на отоплителния сезон. 

ПРЕНОСИМИ КОНВЕКТОРИ 

ВЕНТИЛАТОРНА 
ПЕЧКА 
TWIN TURBO
Мощна 3kW вентилаторна 
печка, с керамични на-
греватели. Подходяща за 
отопление на търговски и 
промишлени помещения. Може да се монтира и 
на стена.

КОНВЕКТОР 403ВТ
Преносим конвектор с максимал-
на мощност 3000W. Снабден с LCD 
дисплей с цветна подсветка, въз-
можност за програмиране и смарт 
функции. Има вграден интелиген-
тен ЕСО режим. Може да се упра-
влява със смартфон и интернет 
приложение. Предлага се в цвят 
бял и антрацит.

КОНВЕКТОР 403TS
Преносим конвектор с максимална мощност 
3000W. Снабден е с механично управление. 
Има опция за избор на мощност на нагрева-
теля – 2000W (ниска мощност) и 3000W (пълна 
мощност). 

КОНВЕКТОР 402Е
Преносим конвектор с максимална мощност 
2000W. Снабден с LCD дисплей с цветна под-
светка, функции отложен старт и стоп, функ-
ция против замръзване. Има опция за избор 
на мощност на нагревателя – 800W, 1200W и 
2000W. 

ВЕНТИЛАТОРНА 
ПЕЧКА 
TUSK
Елегантна и стилна вентилаторна 
печка с мощност 2000W и керами-
чен нагревател. Управлението на 
термостата и бутона за избор на 
мощност са разположени в горната част на уре-
да за улеснение на клиента. 

МАСЛЕНИ РАДИАТОРИ

Иновативна технология за отопление, патентована от Dimplex, използва всички предимства на масле-
ните радиатори без минусите на уредите, работещи с масло. Сухата технология предоставя съществени 
предимства – по-висока енергийна ефективност, по-бързо загряване, няма риск от течове и не замър-
сява околната среда.


