
PANELEN GAMMA TECHNISCHE FICHE
Select XLS handdoekdroger met geïntegreerde regeling

SELECT XLS handdoekdroger met geïntegreerde regeling

TECHNISCHE DETAILS

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

INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

ESG 6 mm veiligheidsglas 
puur wit
aluminium met Herschel EASY-FIX systeem
frameloos
220-240 V, 50/60Hz
IP 44
1.8m voedingskabel 

wandmontage

5  jaar
(Raadpleeg de garantiecondities op Herschel-infrarood.nl voor 
meer informatie en uitsluitingen)

Model Artikelnr. Afmetingen Gewicht Nominaal  
vermogen

Verwarmde 
oppervlakte

XLS500TW-INT 48 x 120 x 13cm 21kg 500W 4-9 m2

BESCHIKBARE MODELLEN

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het 
warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal 
buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact 
op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Het Select XLS paneel wordt geleverd met 1 EASY-FIX-montagebeugel. Na installatie steekt de voorkant van het 
paneel in totaal 15 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer 
het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Dit paneel zal op de voeding 
moeten aangesloten worden en dit dient door een erkende elektro-installateur uitgevoerd te worden. Raadpleeg 
de installatie-instructies voor meer informatie.

Met de allernieuwste ontwikkelingen inzake design en technologie is de Select XLS glazen 
handdoekdroger met geïntegreerde regeling de ideale verwarmingsoplossing voor elke 
badkamer waar een stijlvolle afwerking gevraagd wordt. Herschel Select XLS  werkt nu met 
een ingebouwde WiFi-ontvanger en een geïntegreerde touchscreen bediening, waardoor 
een eenvoudige installatie mogelijk is. U kunt voor de regeling van uw verwarming kiezen 
tussen de rechtstreekse bediening op het paneel, het gemak van een optionele SmartLife 
app of zelfs spraakbediening in combinatie met Alexa of Google Assistent.

Dankzij de innovatieve Herschel dual-element technologie combineert de Select XLS glazen 
handdoekdroger met geïntegreerde regeling hoogefficiënte infraroodverwarming van 
de badkamer met lage-energie handdoekverwarming. In een puur wit glazen afwerking 
gecombineerd met 2 verchroomde handdoekhouders verwarmt dit ultraslanke lage-
energie  ( 500 W of 700 W ) paneel de ruimte door de toepassing van infraroodstraling. Dit 
helpt bovendien vocht en condensatie te reduceren. De lagere zone zorgt voor effectieve 
droging en verwarming van handdoeken.

Met een wit gepoedercoate aluminium achterzijde inclusief het innovatieve Herschel EASY-
FIX bevestigingssysteem zijn de Select XLS-panelen speciaal ontworpen om onderhoudsvrij 
te zijn en vele jaren mee te gaan. Met bijna 100 % recycleerbare verpakking en volledig 
compatibel met de Europese energiebesparingsdirectieve (Lot 20) door de ingebouwde 
thermostaat. Select XLS is gecertificeerd volgens de toepasselijke nationale normen en 
strenge tests door TÜV.

SELECT XLS 
handdoek-
droger met 
geïnte-
greerde 
regeling XLS700TW-INT 60 x 130 x 13cm 22kg 700W 6-12 m2

Geïntegreerde WiFi en 
thermostatische regeling

Stijlvolle verchroomde hand-
doekhouders met rechtstreekse 
bevestiging aan de achterzijde van 
het paneel

Wit gepoedercoate aluminium 
achterzijde met Herschel EASY-FIX 
montagesysteem

Ultraslank en hoogemissief puur 
wit veiligheidsglas 6 mm met 
afgeronde hoeken

Hogere stralingsenergiezone – 
optimaal infrarood voor directe 
badkamerverwarming

Lagere stralingsenergiezone – perfect 
voor efficiënte handdoekverwarming
opwarming

Interne isolatielaag reduceert 
verlies van warmte-energie 
langs de achterzijde

DUAL HEATING TECHNOLOGIE
De perfecte combinatie van infrarood- en handdoekverwarming

jaar
 garantie

5

Touchscreen interface voor manue-
le instelling temperatuur en tijd

Meerdere interne veiligheidssensoren 
als bescherming tegen oververhitting


