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SOLAMAGIC ER BEDST I TEST OVER HELE LINJEN
Innovation og kvalitet i produktudviklingen
ligger som en del af vores DNA. Alle vores
produkter udvikles, designes og produceres
på vores egne produktionsanlæg i Tyskland,

Karaktererne var inddelt i seks niveauer
med “excellent” og “very good” øverst i
skalaen. Solamagic kom – som den eneste
producent – ud med “excellent” i varme-

Mest innovative produkt i branchen
Det skal også nævnes, at Solamagic
ECO+PRO BTC 2000 i 2018 har fået
tildelt prisen for “mest innovative produkt-

hvor intet er overladt til tilfældighederne. Vi
arbejder konstant på at forbedre varmeeffekten og nedbringe energiforbruget på vores varmelamper. Testresultater fra forskellige anerkendte, eksterne testinstitutioner
viser, at vores arbejde er det hele værd.

evne, og som de eneste scorede vi den
samlede bedømmelse “very good”.

forbedring”. Den innovative Solamagic
ECO+PRO BTC 2000-varmelampe udmærker sig bl.a. ved, at den, via Bluetooth og
Solamagics app, ConnectMe®, kan betjenes
fra en smartphone eller tablet. Du skal bare
hente appen, danne par mellem varmelampen og appen og forbinde de to enheder,
så har du 100% trådløs kontrol over din
varmelampe!

Testvinder i gør-det-selv-magasinet
Selber Machen
Gennem de sidste seks år er Solamagic
ECO+PRO varmelamper blevet kåret som
bedst-i-test af det tyske og meget ansete,
tekniske gør-det-selv-magasin, Selber
Machen.
I magasinets tests i 2012, 2014, 2016 og
senest i 2018 var Solamagics ECO+PRO
lampeserie oppe mod et kompetent felt af
andre store europæiske kvalitetsproducenter som bl.a. AEG, Burda og Tansun.

Kåret som ”Excellent” af TüV
Vores populære varmelampe, Solamagic
ECO+PRO 1400, er desuden blevet testet
op mod produkter fra ni andre europæiske
fabrikater hos det anerkendte, tyske
teknologiske institut, TüV. Resultatet af
TüVs omfattende test taler for sig selv. Vores ECO+PRO 1400 varmelampe er ganske
enkelt ”Excellent in heating performance”.
Se forskellen på Solamagic ECO+PRO 1400
og en gennemsnitlig 1500 watt varmelampe
fra en anden anerkendt, europæisk producent i skemaet nedenfor. Som det fremgår,
er Solamagic ECO+PRO 1400 op til 67%
mere varmeeffektiv og bruger op til 12%
mindre energi.

Kvalitetsgodkendt af TüV
Vidste du, at Solamagic er den
eneste producent af varmelamper,
som er kvalitetsgodkendt af TüV?
Dette er vi takket være strenge,
interne kvalitetskontroller på vores
egne produktionsanlæg i Tyskland.

Resultat af TüVs effekttest:

SÅ MEGET OPVARMER SOLAMAGIC IFT. ANDRE VARMELAMPER
Så meget varmer
Solamagic bedre

Aktuel
temperatur

Areal opvarmet med
Solamagic ECO+PRO 1400

Areal opvarmet med
gennemsnitlig 1500 W lampe

17 °C

13 m2

8 m2

39%

15 °C

11 m2

6 m2

45%

13 °C

9 m2

3 m2

67%

Testen blev udført uvildigt af tyske TüV, som målte effekten af alle varmelamper på markedet. Kriteriet for testen var, at den aktuelle temperatur på hhv. 13, 15 og 17 °C skulle
hæves til en komforttemperatur på 21-22 °C. Varmelamperne var monteret på en væg i 2,2 meters højde med en kipvinkel på 30°, og testen blev foretaget ved en vindstyrke
på 2 m/sekund.

Mere produktinformation på
www.solamagic.dk

Gør den gode tid ude endnu bedre

