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Dopřejte vašemu nábytku se zásuvkami AvanTech YOU osobitý 
světelný podpis: Jakmile se zásuvka otevře, dekorativní horní 
profily s vestavěnými LED diodami rovnoměrně osvětlí vnitřek 
zásuvky a navenek zvýrazňují luxusní charakter nábytku.

Skleněné výplně Inlay se svítícími hranami tvoří osobité 
světelné efekty a působí exkluzivním dojmem.

Díky napájení z akumulátoru není třeba zásuvku připojovat  
k elektrické síti. Žádná zástrčka - působivý efekt!

Exkluzivní osvětlení zásuvek 
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Technické informace ve zkratce

  Lze dodatečně namontovat na hotovou zásuvku
  Rozptýlené difuzní světlo, teplota barvy světla 

4000 K
  Vhodné do kuchyně, obývacího pokoje, koupelny 

i pracovny
  Pro použití v interiérech
  Každá zásuvka je napájena jedním akumulátorem
  Osvětlení se automaticky aktivuje při otevření zásuvky
  Automaticky se vypne po 30 sekundách nebo při 

zavření zásuvky

Další informace o zásuvkách AvanTech YOU:  
hettich.com/short/a07bc8

AvanTech YOU:  
Osobitý jako ty



hettich.com/short/892f59
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  Efektní dekorativní osvětlení pro AvanTech YOU,  
volitelně lze nasměrovat do zásuvky nebo do místnosti

  Lze dodatečně namontovat na zásuvky s výškou bočnic  
101 mm, 139 mm, 187 mm a 251 mm

  Ke zkrácení
  Rozptýlené difuzní světlo, teplota barvy světla 4000 K
  Na jednu zásuvku se použije 1 sada včetně 1 akumulátoru;  

nabíjení přes micro USB
  Automaticky se rozsvítí při otevření zásuvky, zhasne po zavření zásuvky

Dekorativní profil s osvětlením
Sada obsahuje:
  2 ks LED svítidlo
  1 ks magnet
  1 ks akumulátor
  1 ks držák akumulátoru, samolepicí
  1 ks adaptér pro ocelová záda

  3 ks držák kabelu, samolepicí
  1 ks nabíjecí kabel micro USB B
  1 ks prodlužovací kabel
  Upevňovací materiál

Sada obsahuje:
  2 ks LED svítidlo
  1 ks magnet
  1 ks akumulátor
  1 ks držák akumulátoru, samolepicí
  1 ks adaptér pro ocelová záda

  3 ks držák kabelu, samolepicí
  1 ks nabíjecí kabel micro USB B
  1 ks prodlužovací kabel
  Upevňovací materiál

Systém zásuvek s dvojitými boky AvanTech YOU
 Dekorativní doplňky 

Jmenovitá délka 
mm

Barva Obj. číslo Bal.

≤ 450 nerezový vzhled 9 305 743 1 sada

≤ 500 nerezový vzhled 9 305 745 1 sada

≤ 550 nerezový vzhled 9 305 744 1 sada

≤ 650 nerezový vzhled 9 305 746 1 sada

Jmenovitá délka 
mm

Barva Obj. číslo Bal.

≤ 450 antracit 9 305 736 1 sada

≤ 500 antracit 9 305 740 1 sada

≤ 550 antracit 9 305 738 1 sada

≤ 650 antracit 9 305 742 1 sada

Obj. číslo Bal.

9 305 747 1 sada

Dekorativní osvětlení pro Inlay

  Efektní dekorativní osvětlení pro AvanTech YOU
  Lze dodatečně namontovat na hotovou zásuvku
  Rozptýlené difuzní světlo, teplota barvy světla 4000 K
  Na jednu zásuvku se použije 1 sada včetně 1 akumulátoru;  

nabíjení přes micro USB
  Automaticky se rozsvítí při otevření zásuvky, zhasne po  

zavření zásuvky
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