
TECHNISCHE FICHE

Malibu
SPACE HEATING GAMMA

BELANGRIJK

ARTIKELNUMMER NOMINAAL 
VERMOGEN   

SPANNING AFMETINGEN STROOM  GEWICHT  

 KENMERKEN EN VOORDELEN

MONTAGESCHEMA

M-MALIBU-2000-EU 2000W 17 x 102 cm 6kg

Het slanke en stijlvolle ontwerp van de vrijstaande Herschel MALIBU maakt het toestel de perfecte 
keuze voor mensen die op zoek zijn naar een krachtige, draagbare buitenverwarming. Ideaal voor 
zowel patio’s als horecaterrassen. De  Malibu verwarmt plaatselijk en creërt een comfortabele 
stralingswarmte met een aangename oranje gloed, die bijdraagt aan de sfeer van elke buitenruimte.

Malibu gebruikt Herschel’s duurzame carbon lamp om een stijlvolle, efficiënte en veelzijdige 
verwarmingsoplossing te bieden. De Malibu is eenvoudig te bedienen, gewoon aansluiten en 
inschakelen, heeft twee vermogensniveaus (50% en 100%) voor extra flexibiliteit en is voorzien van 
een 00-24-uurs timer om de bedrijfsuren in te stellen. Het toestel kan ook worden bediend met een 
remote control, die bij de heater wordt geleverd.

De Malibu is volledig stil en geurvrij in gebruik en heeft een omvalbeveiliging om de heater uit te 
schakelen in het geval dat deze wordt omgestoten.

De Malibu kan ook binnenshuis als draagbare verwarming gebruikt worden - een fantastisch 
flexibele verwarmingsoptie overal waar extra warmte nodig is, zoals in een serre of koudere ruimte.

De Malibu wordt met stekker geleverd en is enkel bedoeld voor mobiel gebruik, dus niet voor een 
permanente ( vaste ) aansluiting. Zorg ervoor dat U het oppervlak van de heater tijdens het gebruik 
niet aanraakt en laat het toestel volledig afkoelen voordat U het verplaatst. Raadpleeg voor gebruik en 
installatie altijd de montagehandleiding. Geschikt voor buitengebruik.
De Herschel Malibu garantie van 2 jaar geldt voor defecten tengevolge van materiaal- of fabricage-
fouten. Garantie is exclusief de lamp en afstandsbediening. In het onwaarschijnlijke geval dat het ap-
paraat 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. 
Bedek de heater niet. Hou hem uit de buurt van brandbare materialen.Zorg ervoor dat de voedingss-
panning niet hoger is dan 245 Volt.

Verwarmingselement:  Lcarbonlamp met 
warme gloed en lange levensduur

Behuizing: geëxtrudeerd aluminium 
met poedercoating en fluwelen 
aanraakbeveiliging  

Kabellengte: 2 mtr  

Opwarmtijd: 5-10 seconden

Nuttig golflengtebereik: 2-5 μm 

IP-classificatie: IP44
Bevestig de voet met de meege-
leverde schroeven aan de heater.

220-240V 8,7A 
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