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SELECT bureauverwarming

TECHNISCHE FICHE
Select bureauverwarming

De vrijstaande en draagbare Select bureauverwarming biedt energiezuinige, plaatselijke 
warmte voor thuisgebruik of in een commerciële kantooromgeving. De slanke en compacte 
bureauverwarmer is speciaal ontworpen voor gebruik onder bureaus en wordt compleet 
geleverd met het Herschel SMART-R systeem voor eenvoudige bediening via de app en een 
aan/uit voetschakelaar. De Select bureauverwarming is ontworpen om plaatselijke aanvullende 
verwarming te bieden, waarbij benen en voeten met minimaal energieverbruik zachtjes warm 
worden gehouden. Perfect voor iedereen die vanuit een thuiskantoor werkt zonder het hele huis 
te verwarmen of voor medewerkers in kantoren die last hebben van tocht of het koud hebben. 
In tegenstelling tot conventionele convectieverwarmingen met stijgende en ontsnappende 
luchtvolumes, zorgt het lage vermogen van de Select infrarood bureauverwarming voor een 
individueel warmtegevoel.

De verwarming heeft een handig voetpedaal om een eenvoudige aan / uit bediening door de 
gebruiker mogelijk te maken en de temperatuur kan op de verwarming zelf worden ingesteld. Het 
toestel kan ook verbinding maken met Wi-Fi en via Smartlife-app worden bediend. De SmartLife-
app maakt spraakbesturing via Alexa of Google Assistant mogelijk en programmaties kunnen 
naar wens worden ingesteld. Een ideaal systeem bij gebruik in commerciële kantoren om zowel 
centrale bediening mogelijk te maken, zodat verwarmingen niet per ongeluk aan blijven staan, 
als lokale bediening door gebruikers om rekening te houden met verschillende voorkeuren ten 
aanzien van comfort.

De Select bureauverwarming wordt compleet met 5 jaar garantie geleverd en is tevens voorzien 
van interne oververhittingsschakelaars. De verwarming wordt met een EU-stekker geleverd.

De bureauverwarming voldoet volledig aan de Europese energiebesparingswetgeving (Lot 20). 
Het toestel is volgens de toepasselijke nationale normen gecertificeerd en ook aan strenge tests 
door TÜV onderworpen.

De Select bureauverwarming wordt met voetjes die gebruikt dienen te worden, 
geleverd. De verwarming heeft een stekker en kan in een beschikbaar stopcontact 
onder het bureau ingeplugd worden. Raadpleeg voor gebruik de installatie-instructies 
met alle details.

BESCHIKBARE MODELLEN

Model Artikelnummer Afmetingen Gewicht
Nominaal 
vermogen 

@240V

Verwarmde 
oppervlakte

SE
LE

C
T 

BU
RE

A
U

VE
R-

W
A

RM
IN

G

HS220UD-EU 65 x 40 x 1.6 cm 3.5kg 220W n.v.t.

5 jaar
(Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com  
voor meer informatie en uitsluitingen) 

jaar
 garantie

5

6 REDENEN WAAROM 

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔  CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

TECHNISCHE DETAILS

OPPERVLAKTE:                                       
KLEUR:                                        
ACHTERZIJDE PANEEL:                                 
FRAME:
OPPERVLAKTEMPERATUUR:
VOLTAGE:
BESCHERMKLASSE:
KABEL:

INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

aluminium
wit
staal
zonder frame 
max. 90 ° C
220-240 V, 50/60 Hz
IP20
1,3 mtr voedingskabel  

vrijstaand


