
Havana

Verwarmingselement: carbonlamp 
met warme gloed en lange 
levensduur

Behuizing: gepoedercoat 
geëxtrudeerd aluminium

Kabellengte: 2 mtr

Opwarmtijd: 5-10 seconden

Nuttig golflengtebereik: 2-5 μm

IP-classificatie: IP44

 BELANGRIJK
Havana is een infraroodstraler met laag vermogen en is alleen bedoeld om zachte warmte in de 
onmiddellijke nabijheid van de heater te leveren. Het toestel is niet geschikt voor het verwarmen van 
grotere open ruimtes en zal niet effectief zijn in winderige of zeer koude omstandigheden. Raadpleeg voor 
gebruik altijd de gebruikershandleiding. De Havana wordt met stekker geleverd en is enkel bedoeld voor 
mobiel gebruik, dus niet voor een permanente ( vaste ) aansluiting.

De Herschel Havana garantie van 2 jaar geldt voor defecten tengevolge van materiaal- of fabricagefouten. 
Garantie is exclusief de lamp. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat binnen deze tijd defect 
raakt, moet het ter reparatie of vervanging naar de leverancier worden teruggestuurd. Raadpleeg het 
garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer informatie, inclusief uitzonderingen. De garantie is 
ongeldig als de juiste gebruikersrichtlijnen niet zijn opgevolgd. 

Geschikt voor gebruik buitenshuis.

Bedek de heater niet. Hou hem uit de buurt van brandbare materialen.Zorg ervoor dat de voedingsspanning 
niet hoger is dan 245 Volt.

De Herschel HAVANA is een geweldige keuze voor wie op zoek is naar een eenvoudige, goedkope, 
gemakkelijk draagbare en occasionele terras- of verandaverwarmer. Havana geeft instant warmte aan 
mensen in de directe omgeving. De Havana is een vrijstaande compacte middengolf kachel, die een 
aangename oranje gloed geeft en is ontworpen om zacht van dichtbij op te warmen. Ideaal om onder 
een buitentafel te plaatsen om de kou op koude avonden te verminderen. Het apparaat kan ook gebruikt 
worden als tijdelijke verwarming in een serre of tuinkamer of op caravan/camping trips indien stroom 
aanwezig is. 

Havana gebruikt Herschel’s duurzame middengolfkoolstoflamp, de allernieuwste 
buitenverwarmingstechnologie. 

Eenvoudig te bedienen, gewoon inpluggen/aanzetten en de Havana brengt die extra warmte waar je 
maar wilt. Het apparaat is volledig stil en geurvrij in gebruik. Havana is lichtgewicht en heeft een handvat 
voor bewegingsvrijheid. Voor extra veiligheid heeft Havana een ingebouwde omvalbeveiliging, die de 
kachel uitschakelt wanneer deze niet rechtop staat. Met slechts 800W vermogen verbruikt Havana zeer 
weinig energie.

 KENMERKEN EN VOORDELEN

ARTIKELNUMMER NOMINAAL VERMOGEN   SPANNING AFMETINGEN STROOM  GEWICHT  

M-HAVANA-800-EU 800W 220-240V 20 x 65 cm 3,5A 3,5kg
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