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Eksklusivt design og fleksibel varme. Solamagic FREE+ giver dig  
den maksimale frihed – tag varmen med overalt.

Forsendelsen består af: 
Varmelampen

Kabel, 1,8 meter
Brugerinstruktion/-håndbog

SOLAMAGIC 1400

Generel teknisk information

Effekt: 1400 watt

Kapacitet: Op til 9 m2

Teknologi: Solamagic nyudviklede  

High Performance FREE®-teknologi 

Varmelegeme: Solamagic  

High Performance FREE® varmelegeme

Reflektor: Solamagic High Performance 

sølvbelagt, symmetrisk reflektor

Restlys: <20 lux/kW/m2 

Tilslutning: 230 v/50 Hz

Tilslutningsledning:  

1800 mm med jordstik (schukostik).

Tilt-sikring: Varmelampen slukker  

automatisk ved en hældning over +/- 15° 

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X4/X5

Materiale: Vejrbestandigt aluminium 

og rustfrit stål

Overfladebehandling:

Pulverlakeret med underlag  

af korrosionsprimer /  

Norm: EN-ISO 6270-0

Godkendelser:

Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

Vægt: 7,8 kg

Installation: Plan overflade

Amp.-forbrug: 6,1 amp v/230 v

Min. sikring 10 amp

Gør den gode tid ude endnu bedre
Mere produktinformation på 
www.solamagic.dk
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Sikkerhedsafstande

A1:  Afstand til varmeområde  700 mm
A2:  Afstand til væg  300 mm

Garanti

Solamagic FREE+ produkter er altid omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes 
fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garanti-
forpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på appara-
tets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller 
ikke forkert brug af apparatet – herunder ukorrekt indbygning ellere tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore 
garanti betingelser på www.solamagic.dk.

“Take-five” – timerfunktion

Har du kun brug for lidt ekstra varme, dobbelttrykker du blot på tænd/sluk-knappen. Det giver dig 5 minutters varme,  
hvorefter FREE+ varmelampen automatisk slukker. Kan derudover programmeres til intervaller à 30, 60 eller 90 minutter. 

Solamagic FREE+ 1400 placeres på en plan overflade

AFSTANDE OG DIMENSIONER

Dimensioner

1 Højde: 1000 mm
2 Bredde: 200 mm
3 Dybde: 94 mm
4 Sokkel, ø: 350 mm
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Gør den gode tid ude endnu bedre
Mere produktinformation på 
www.solamagic.dk


