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Gratis retourneren

TOMADO TEB1501W
Elektrische deken XL - 1
persoons - extra
voetenwarmte
Lig er warmpjes bij met deze elektrische 1-persoons
onderdeken van Tomado. De deken is in bed te
gebruiken en geeft een aangename warmte af zodat
je tijdens de koudere dagen heerlijk in slaap valt. Met
de verlichte schakelaar kan je zelfs in het donker een
van de 3 warmtestanden aanzetten en direct
gebruikmaken van de extra warme voetenzone. De
elektrische deken is geproduceerd in Europa en is
veilig in gebruik, dit is te herkennen aan het KEMA
keurmerk. De 5 lagen stof zorgen voor optimaal
gebruikersgemak en het snoer met extra dunne
aansluiting is eenvoudig te verwijderen, zodat je de
deken ook in de wasmachine kunt wassen.
- geschikt voor 1 persoon
- schakelaar met 3 warmtestanden
- afmeting 150 x 80 cm

Productkenmerken elektrische deken

Technische gegevens elektrische deken

Type deken

›

onderdeken

Afmetingen (lxb)

›

150,0 x 80,0 cm

Aantal personen

›

1

Materiaal

›

volledig fleece

Aantal warmtestanden

›

3

Aansluitwaarde

›

60 Watt

Verlichte schakelaar

›

ja

Oeko-Tex

›

100

Afkoppelbaar snoer

›

ja

EAN

›

8712876500103

Totale snoerlengte

›

± 230 cm

Extra dikke stof

›

nee

Wasmachine wasbaar

›

30°C

Extra warme voetenzone

›

nee

Garantietermijn

›

2 jaar
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Bij Tomado proﬁteer je van
de volgende voordelen:
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Vertrouwd
sinds 1923
Vertrouwd
sinds 1923
Al bijna 100 jaar geliefd in

1923
Al
bijna 100
jaar geliefd in heel
heel veel huishoudens!

veel huishoudens!

Uitstekende
service
Uitstekende
service
We gaan ontzettend ver voor

We gaan
ontzettend ver voor
supertevreden klanten!

supertevreden klanten!

Betaalbare
kwaliteit
Betaalbare
kwaliteit
Verrassend goede kwaliteit voor een

Verrassend
goede kwaliteit voor
verrassend goede prijs!
een verrassend goede prijs!

