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PRODUCTNIEUWS

Kachel, wekker en radio met opmerkelijke eigenschappen
Gizmo Retail komt weer met een aantal opmerkelijke producten, waaronder een klokradio en een vintage 
stijl DAB+ en FM radio. Het meest opvallend is een ventilatorkachel met openhaardimitatie.

Deze laatste is van het merk Teesa. 

De Teesa TSA8051 keramische toren 

ventilatorkachel is voor zover wij weten 

de enige met een dergelijke display. 

Het licht imiteert echte vlammen en 

smeulend hout, waardoor een fi jne sfeer 

ontstaat.

Keramiek
Bij de keramische ventilatorkachels is de 

klassieke spiraalverwarming vervangen 

door een verwarmingselement dat 

veel veiliger en duurzamer is. Keramiek 

warmt veel sneller op, slaat warmte 

op en geeft deze langzaam weer af. Zo 

wordt de kamer zelfs enige tijd na het 

uitschakelen van de kamerventilator nog 

verwarmd.

De TSA 8051 heeft twee verwarmings-

vermogens: 1000W en 2000W. Hiermee 

kan men de temperatuur aanpassen. 

Voor warme zomerdagen is er een derde stand: koude lucht. De 

kachel is uitgerust met een thermostaat. In een van de modi kan 

men de temperatuur binnen een bereik van 18 tot 45 graden 

selecteren. Het apparaat zal dan de ingestelde temperatuur 

behouden door de afwisselende werking van de ventilator en 

het verwarmingselement.

De Teesa elektrische luchtverhitter is voorzien van een helder 

LED-display op de behuizing en een aanraakpaneel waarmee de 

voorkeursinstellingen worden gekozen. Ook is er een  afstands-

bediening waarmee de functies van het apparaat vanaf de bank 

kan worden ingesteld.

Trillingen
Ook de Soundmaster UR580SW wekker die Gizmo Retail 

voert heeft iets eigens. Deze wekt namelijk niet alleen met 

geluid maar ook door trilling. De wekker wordt geleverd met 

een trilschijf die onder het kussen wordt gelegd. Als de wekker 

afgaat, gaat deze trillen en wordt men gewekt door de vibraties. 

Ideaal voor slechthorende maar ook voor echtparen waarvan 

maar één van de twee personen wakker hoeft te worden.

Vintage radio
Tot slot noemen we de Muse M-135DBT vintage radio. Deze 

biedt een combinatie tussen retro design en nieuwe technologie. 

Muziek kan worden gestreamd via Bluetooth maar er kan ook 

worden geluisterd naar radiozenders via DAB+ of FM. DAB+ 

biedt een groot aantal zenders en een zeer goede geluidskwa-

liteit zonder ruis. Deze worden met gemak gekozen via het 

digitale kleuren-lcd-display.

De M-135DBT is uitgerust met een hoofdtelefoon aansluiting, 

zodat men in alle rust naar een favoriete radioprogramma, 

muziek of podcast kan luisteren. Tot slot melden we dat de 

Muse M-135DBT is uitgerust met een dubbele alarmwekker 

met snooze- en sleep-functie.
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Nieuw dit najaar bij Gizmo Retail b.v.

Flevolaan 50 A | 1382 JZ | Weesp | NL | +31 (0)35  6561964 | info@gizmo-retail.nl | www.gizmo-retail.nl

Met trots presenteren wij u:

 Nieuwsgierig naar al onze producten? 

DAB+ internetradio
 Internet, DAB+/FM, CD en Bluetooth

DAB+/FM radio
Draagbare DAB+/FM radio

DAB+ stereo muziek center
DAB+/FM, CD, cassette, USB

en platenspeler

DAB+ muziek center
DAB+/FM, Bluetooth, 
CD- en platenspeler

Boombox voor kids
 Radio/CD-speler met microfoon

Pro stunt/kids step
Verkrijgbaar in diverse 

modellen

Toren ventilatorkachel
 Ventilatorkachel met
openhaard-imitatie

Ghost luidsprekers 2.1
Luidsprekers/soundbar met 

subwoofer

ICD2020WE DAB270GR/WE/SW MCD1820SW

MT-110 DAB MD-203KMC/KB/KP

ZAB0120/ZAB0121 TSA8051KM0544.1

Vintage DAB+ radio
DAB+/FM radio met Bluetooth

M-135 DBT
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