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Kurtka ogrzewana damska KLAN-e
Everest
Cena

699,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

K-DP-JKT-5001

Kod producenta

K-DP-JKT-5001

Opis produktu
Kurtka podgrzewana EVEREST jest kurtką puchową z prawdziwych gęsich piór, dzięki którym uczucie zimna odejdzie daleko w
niepamięć. Powłoka zewnętrzna jak i wyściółka wewnętrzna kurtki wykonane są z poliestru.

Ogrzewanie kurtki poprowadzono na froncie oraz na plecach. Ten konkretny model nie posiada ogrzewanych rękawów, ale
przy kurtce puchowej ogrzanie korpusu w zupełności wystarcza. Kurtka jest bardzo wygodna i nawet na zasilaniu z baterii 7,4V
pięknie grzeje, dzięki czemu nadaje się na wszelkie wypady na zewnątrz, hobby outdoorowe i aktywności poza domem, które
wykonujemy w nie zawsze sprzyjających warunkach temperaturowych.

Kurtka ogrzewana Everest posiada zintegrowany 4-stopniowy przełącznik, który umożliwia modulację mocy grzewczej od
100%, przez 80%, 60% i 40%. Każdy stopień oznaczany jest innym kolorem podświetlenia przycisku sterującego. Tym razem
nie ma kłopotu z dostrzeżeniem koloru, ponieważ kurtka zaprojektowana jest do użytkowania jako warstwa wierzchnia.

Jak każdy produkt KLAN-e, kurtka może być użytkowana na zasilaniu 7,4V lub 12V (Dual Power). Można więc korzystać z
baterii, którą z łatwością schowamy w wewnętrznej kieszonce lub podpiąć ją pod jakiekolwiek źródło prądu 12V (w ofercie
mamy wszelkie potrzebne kable - dostępne osobno). Bateria 7,4V 6Ah wydaje się idealna do wypadów na łono natury,
ponieważ jest lżejsza i poręczniejsza, niż ta 12V, a zapewnia przyjemne ciepło na długi czas.

Kurtka występuje w jednym kolorze i w kroju męskim i damskim. Również rozmiarówka jest męska i damska, a więc dla
przykładu kurtka męska M będzie o około 1.5 rozmiaru większa niż damska M-ka.

Kurtka ogrzewana Everest nie posiada w zestawie baterii ani okablowania. Należy dokupić je osobno. Występuje w jednym
kolorze i posiada wewnętrzną kieszeń na baterię, gdzie kryje się też kabel do wpięcia zasilania oraz dwie kieszenie zewnętrzne
do swobodnego użytku w dowolnym celu.

OK - przegadałem trochę, więc garstka danych na temat specyfikacji, zasilania i czasu pracy na baterii:
12V - 50W - 4,2 Ah
7,4V - 20W - 2,7Ah

Czas pracy dla baterii 12V, 6Ah:
Level 1 (biały - 40%): 8h 30min, Level 2 (niebieski - 60%): 6h 45 min, Level 3 (fiolet): 5h 15 min, Level 4
(czerwony): 4h 00 min
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Czas pracy dla baterii 7,4V, 6Ah:
Level 1 (biały - 40%): 7h 30min, Level 2 (niebieski - 60%): 5h 00 min, Level 3 (fiolet): 3h 45 min, Level 4
(czerwony): 2h 45 min

Dostępne rozmiary damskie - S - 2XL (niektóre dostępne na zamówienie - prosimy o kontakt przed zakupem)

Produkty odzieżowe kLAN-e dostarczane są bez okablowania ani baterii - są to elementy, które należy dokupić
osobno.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar odzieży: XS , S , M , L , XL , XXL
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