
Bosch Elektrikli Konvektör HC 4000

Bosch Elektrikli Konvektörler ile 
tek bir tuşla evinizde 
konforu yaşamak çok kolay.  



Kullanım kolaylığı
▶ 3 farklı ısıtma kapasitesi 
▶ Haftalık program
▶ LED kumanda paneli
▶ Konfor Modu
▶ Eco Modu
Güvenli İşletim
▶ IP24 koruma sınıfı sayesinde banyo gibi nemli 

ortamlarda kullanabilme 
▶ Devrilme emniyeti ve otomatik kapatma
▶ Açık pencere/kapı algılama fonksiyonu
▶ Aşırı ısınma emniyeti  
▶ Çocuk kilidi fonksiyonu
▶ Donma Koruması

Bosch Elektrikli Konvektör HC 4000
Evinizde rahat hissetmenizi kolaylaştırıyoruz. Evinizin her 
metrekaresinde sadece bir priz uzaklığında kolay ısıtma ile 
Bosch Elektrikli Konvektör HC 4000 sizinle. 
Kompakt ve kolay kullanım sağlayan Bosch Elektrikli 
Konvektör HC 4000; 3 farklı kapasitesi ile her mekana uyum 
sağlar. 12 ila 28 °C arasında sıcaklık ayar fonksiyonu sayesinde 
mükemmel konfor sağlar.

1500 W 2000 W 2500 W

Teknik Veriler Ölçü HC 4000-15 HC 4000-20 HC 4000-25
Kapasite W 1500 2000 2500
Elektrik gerilimi V 220 - 230 220 - 230 220 - 230
Elektrik frekansı Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Avrupa tipi fiş, sınıf 2 -
IP24 su sıçrama koruması -
Ecodesign yönetmeliğine uyumluluk -
Ayarlanabilir sıcaklık aralığı °C 12 - 28 12 - 28 12 - 28
Donma koruması °C 7 7 7
Açma/Kapatma ayarı -
Aşırı ısınma emniyeti -
Haftalık program -
Eco modu -
Zamanlayıcı -
Açık pencere / kapı algılaması -
Çocuk tuş kilidi -
Ayaklı kullanım - Aksesuar olarak sunulan ayaklar ayrıca temin edilmelidir.
Yükseklik x Güneşlik x Derinlik mm 451 x 606 x 98 451 x 754 x 98 451 x 902 x 98
Net ağırlık kg 4,7 5,4 6,8

Bosch Elektrikli Konvektör HC 4000 ile evin her yerinde, 
mevcut bir ısıtma olsun veya olmasın, konforlu bir şekilde 
ısıtma sağlarsınız. Cihaz üzerindeki sıcaklık sensörü oda 
sıcaklığını ölçer ve odanızı kumanda paneli üzerinden 
ayarlanan sıcaklık değerine getirerek evinizde konforlu bir 
ısıtma sağlar.

LED ekran üzerinde hem ayar sıcaklığı hem de oda sıcaklığı 
gösterilir.  Bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanabilen haftalık 
programa ek olarak, zamanlayıcı modu sayesinde haftalık  
ısıtma programına istenen bir süre ara vererek cihazı 
esnek bir şekilde kontrol etmek mümkündür.

Açık pencere/ kapı algılama fonksiyonu sayesinde oda 
sıcaklığında ani bir düşme algılandığında cihaz durur ve 
böylelikle enerji tasarrufu sağlanmış olur. 

Konvektör kolay ve sorunsuz bir şekilde duvara monte 
edilebilir. Aksesuar olarak sunulan ayaklar kullanılarak, 
konvektörün zeminde güvenli ve sağlam bir şekilde kullanılması 
da mümkündür. Devrilme emniyeti sayesinde devrilme 
durumunda cihaz kendini otomatik olarak kapatır.

Elektrikli konvektör ve tüm ürün gamımızı 
https://www.bosch-thermotechnology.com/tr’den 
keşfedebilirsiniz!
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