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TSA 8051 
Keramische ventilatorkachel met openhaard-imitatie: 

 
 

Als een kleine verwarming niet goed genoeg is, of de huidige juist teveel ruimte inneemt, 

kies dan voor de slanke en elegante Teesa TSA8051 toren ventilatorkachel. Met als echte 

eyecatcher de openhaard imitatie. Hiermee is dit model uniek in zijn soort. Het fijne licht 

imiteert echte vlammen en smeulend hout. Dit creëert een geweldige sfeer in elke 

kamer.  

 

Waarom kiest u voor een keramische luchtverwarmer?  

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.  

 

1000W en 2000W 

De TSA 8051 heeft 2 verwarmingsvermogens: 1000W en 2000W. Hiermee kunt u de 

temperatuur aanpassen aan uw behoeften. Bovendien kunt u met de derde modus -

blazen met koude lucht - de ventilator op zomerdagen vervangen. Het apparaat werkt 

ook goed als je op zoek bent naar een thermostaat. Met een van de modi kunt u de 

temperatuur in het bereik van 18-45 ° C selecteren. Het apparaat zal dan de ingestelde 

temperatuur behouden door de afwisselende werking van de ventilator en het 

verwarmingselement. Het moderne ontwerp van de Teesa elektrische lucht verhitter 

wordt benadrukt door een helder LED-display op de behuizing en een 

aanraakpaneel waarmee u uw voorkeursinstellingen kunt kiezen. Voor nog meer 

comfort bevat de TSA8051 een afstandsbediening waarmee u de functies van het 

apparaat kunt bedienen zonder dat u van de bank hoeft op te staan. 
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TSA8051 
Keramische toren ventilatorkachel met openhaardimitatie, zwart 

 
 

 

 

Specificaties 

 

 Decoratieve openhaard imitatie  

 Touch bediening en LED display 

 Twee verwarmingsvermogensinstellingen: 1000W en 2000W 

 3 standen: koude, warme en hete lucht 

 Automatische rotatie 90˚ 

 Beveiliging tegen oververhitting 

 Automatische omslaguitschakeling 

 Keramisch verwarmingselement 

 Thermostaatfunctie; temperatuurbereik: 18-45 ° C 

 Inclusief afstandsbediening (CR2025 3V-batterij) 

 Geluidsniveau: 50dB 

 Snoerlengte: 1,5 meter 

 Vermogen 2000W 

 Voeding: 220-240 V; 50/60 Hz 

 

 Afmeting product  : 14,0 x 14,0 x 85,0 cm (BxDxH) exclusief voet 

 Diameter voet  : 30cm 

 Gewicht incl.verpakking : 3,50 kilogram  

 EAN code   : 5901890058469 

 Verpakkingseenheid : 4 stuks 
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