A minőség itt kezdődik!
HD multiinverteres, oldalfali splitklíma-berendezések

Költséghatékony hűtési-fűtési megoldás Önnek és családjának,
ha a lakásban több helyiséget szeretne komfortosabbá tenni.
A HD multiinverteres klímaberendezéseknél egy kültéri egységre akár 2-3 beltéri egység is csatlakoztatható, és a multiinverteres technológiának köszönhetően a kültéri egység teljesítménye optimálisan oszlik
meg a lakás különböző szobáiban. Ez azt jelenti, hogy
a készülék automatikusan nagyobb hűtésre kapcsol
abban a szobában, ahová éppen besüt a nap, míg az
árnyékos oldalon kisebb teljesítményt ad le.

Beltéri egységek
Típus
HDWMI-070C HDWMI-090C HDWMI-120C HDWMI-180C
Hűtőteljesítmény
2050 W
2650 W
3500 W
5280 W
Fűtőteljesítmény
2490 W
3050 W
4040 W
5800 W
Méret (Szél.xMag.xMély.) 800x287x192 mm 800x287x192 mm 800x287x192 mm 900x282x202 mm

Kültéri egységek
Típus
HDWMI-070C HDWMI-090C HDWMI-120C HDWMI-180C
Hűtőteljesítmény
4100 W
5280 W
6000 W
7800 W
Fűtőteljesítmény
4980 W
6100 W
7220 W
8990 W
EER
A
A
A
A
COP
A
A
A
A
Méret (Szél.xMag.xMély.) 940x608x332 mm 940x608x332 mm 900x840x332 mm 900x840x332 mm

A berendezések -10 és 46°C közötti külső hőmérséklet esetén használhatóak hűtésre, -15 és 40°Cközött
pedig fűtésre.
A család szokásai és a lakás mérete alapján tud választani a készülékek közül.

Családi igényekre
kifejlesztett,
energiatakarékos
klímakészülékek.

Mit is tudnak
ezek a készülékek
azon kívül,
hogy kellemes hőmérsékletet
biztosítanak otthonában?

További kiegészítők
AZ EGÉSZSÉGES LEVEGŐÉRT:
• Párátlanító üzemmód
A hőmérséklet megváltoztatása nélkül is
csökkenthető a páratartalom, így gátolja a
penészgombák elszaporodását.

AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGÉRT:
• Beállítható a ki- és a bekapcsolás ideje,
hogy fölöslegesen ne üzemeljen, ha Ön nincs
otthon.
• A DC inverteres teljesítményszabályozás
olyan magas hatékonyságot tesz lehetővé,
hogy akár évi 40-50% energiamegtakarítás
is elérhető a hagyományos berendezésekhez
képest.

A TÖKÉLETES KÉNYELEMÉRT:
• Meleg indítás
Fűtő üzemmódban csak akkor kezdi befújni a
levegőt, ha az már felmelegedett.
• Automatikus újraindulás
Egy esetleges áramkimaradás után a
berendezés automatikusan újraindul a
korábbi beállításoknak megfelelően.
• Automatikus légterelés
A készülék légterelői egyenletesen oszlatják
el a levegőt a helyiségben, így nem
fordulhat elő, hogy valaki megfázik a hideg
légáramban, vagy a szoba egyes részeinek
hőmérséklete eltér a többitől.

Tökéletes komfortérzet,
egészséges levegő mostantól
az Ön családjának is!

Az Ön klímatanácsadója:

2012/01

