L-65

X TRA

charming cherry

Lo v e a t f i r s t S i g h t
Optimerad prestanda och teknik för bättre solningsresultat,
utan risk för att bränna sig!
 S nygga färger, jazziga former och catchy fruktdesign!
 Ergonomiskt utformad underdelsskiva!
 Två ljudalternativ: Stereoljud eller stereoljud Plus,
med två högkvalitativa satellithögtalare och MP3 anslutning!

GRUNDUTFÖRANDE

F U N KTIONER UT Ö VER D ET VANL IGA
46

3/2

DYNAMIC POWER
Charming Cherry är utrustad med 46 180W rör, rätt
lösning för varje proffssolarium. Solariet är utrustat med
elektroniska drosslar vilket innebär lägre elförbrukning
samt en drifttid på ca 1200 timmar (mellan 4-5000
solningar).

L-65 XTRA charming c herry

ULTRA PERFORMANCE PLUS
3 stycken 500W HP-lampor med glasreflektorer
och specialbelagt filterglas, för optimerad och skonsam
ansiktsförstärkning.

T win POWER

DESIGN och FINISH
Full effekt med högklassiskt utseende. SOLTRON- modellerna är
inte bara kraftfulla i effekt,
de är även det till utseendet. Fina färger, vågade kurvor,
fantastiska ljuseffekter och en finish utöver det vanliga.

Dynamic power

46 x 80-180W*

28 x 160W* | 18 x 120W
BASUTRUSTNING:
Finish i sofistikerad högblank och exklusiv matt kombination, Dekorbelysning som
lyser upp Charming Cherrys loggo. Dubbla ventilerade liggskivor Reflex Nack Tanner,
IR Service Interface.
TILLVAL
AVS - Aroma Vitalizer System, Axelrörsförstärkning,
Axelrörsförstärkning med Power Sound System **Power Sound System**
* Drivs med 140W

DESIGNAD DEKOR
Charming Cherrys designade dekor på solariet
är en fröjd för ögat och ger en garanterad tropisk
cocktailkänsla och framhäver de exklusiva detaljerna. Helt
enkelt förtjusande.

REFLEX NECK TANNER
För perfektionister som vill ha en bra jämn färg även i det
svåråtkomliga nackpartiet

INNER BELYSNING
Första intrycket räknas. Publikdragande ljuseffekter från
den effektfulla innerbelysningen är en upplevelse från det
ögonblick du kliver in
i solarierummet.

T I L LVA L

AVS – AROMA VITALIZER SYSTEM
AVS systemet – ett under av välbehag.
Med underbara dofter och fräsch vattendimma
en fantastisk känsla av välbehag, både i solariet och i rummet.

** Med Subwoofer, Flexibel volymreglering, MP3-& iPod Dock-in, SD-kortplats och Auto Play.

T E K N I S K DATA
- Dubbla ventilerade liggskivor
- Frånluft med eller utan manuell varmlufts återcirkulation
- Underskiva i mm (längd x bredd)
- Vikt i kilo
- Max strömförbrukning i watt *
- Tröga säkringar
- Solariets mått, stängd (längd x bredd x höjd)
- Solariets mått med luftutblås i mm (bredd)
- Solariets mått, stängd (med ljud), i mm (längd)
- Instegs-höjd i mm
- Solariets mått, öppen, mm (längd x bredd x höjd)
- Minsta mått på rummet i mm (längd x bredd)

L-65
Dynamic Power
-

L-65
Twin Power
-

2,000 x 800
527
10,800
3 x 25 A
2,245 x 1,350 x 1,350
1,974
2,340
613
1,720
2,400 x 2,300

2,000 x 800
527
10,800
3 x 25 A
2,245 x 1,350 x 1,350
1974
2,340
613
1,720
2,400 x 2,300

* Power markeras med 230 volt nätspänning.

M ÅT T

AXELRÖRS FÖRSTÄRKNING
Ett högprestanda komplement till ”Reflex Neck tanner”.
Vertikal axelrörsförstärkning för nacke och axlar med 7 extra
25W rör för jämnare färg.

AXELRÖRSFÖRSTÄRKNING | POWER SOUND SYSTEM
Ett högprestanda komplement till ”Reflex Neck tanner”. Vertikal
axelrörsförstärkning för nacke och axlar med 7 extra 25W rör för
jämnare färg. Dessutom utvecklad för optimala ljudupplevelser
med två högkvalitativa satellithögtalare, en subwoffer,
hörlursanslutning och MP3 dockning.
POWER SOUND SYSTEM
Utvecklad för den ultimata ljudupplevelsen med
två högkvalitativa satellithögtalare, en subwoofer,
hörlursanslutning och MP3 dockning. Den nya flexibla
volymfunktionen reglerar volymen på musiken. Alternativt
kan Power Sound System monteras permanent ovanför
axelrörsförstärkningen.

Alla Soltron-solsängar har
TÜV-sigillet med GS-tecken
för bevisad säkerhet.
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