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Pozlátený výparník



          Komfort do vášho domova



Vlastnosti

Aj keď vzduch dosiahne dokonalú úroveň teploty a vlhkosti, hluk z klimatizácie môže rušiť vaše pohodlie. 

Naša nová séria INFINITIY SUPREME navrhnutá s inovatívnymi technológiami vám pomôže vyriešiť 

problémy s hlukom pomocou funkcií ako vo vnútornej tak aj vo vonkajšej jednotke, ktoré izolujú zvuky a 

vibrácie. Tieto funkcie zaisťujú tichší a plynulejší chod jednotky a zároveň poskytujú energeticky efektívny 

výkon. INFINITY SUPREME navyše ponúka presnú reguláciu teploty a komfort prostredníctvom funkcie 

“Follow me (Sleduj ma)” na diaľkovom ovládači.

Pripojiteľná na wi-fi

Pozlátený výparník

Podsvietená obrazovka ovládača

Studený katalický filter

Filter s vitamínom C

Aniónový  filter Ionizačný filter

Funkcia Follow me / Sleduj ma

Režim spánku

ECO režim

Turbo režim

Vodorovné ovládanie lamiel

Časovač





Režim sušenia

Tichý režim

Samočistenie

Samodiagnostika Automatická ochrana

Automatické rozmrazovanie

Automatický reštart

Ochrana elektrického napätia

Celoročné chladenie

Pamäť

Uzamknutie diaľkového ovládača

Detekcia úniku chladiva

1W Stand by režim



Technické Údaje

 

Exteriérová jednotka 











Chladiaci výkon     

    

Vykurovací výkon     

    

Vykurovací výkon pri teplote - 7°C     

Vykurovací výkon pri teplote - 15°C     

Vykurovací výkon pri teplote - 20°C     

Prevádzkový rozsah chladenia     

Prevádzkový rozsah vykurovania     

SEERSCOPteplejšieSCOPpriemer.     

Energetické označenie    

Ročná spotreba energie     

Štandardný prúdchladenie     

Štandardný príkonchladenie     

Štandardný prúdvykurovanie     

Štandardný príkonchladenie     

Množstvo chladiva     

Dimenzia Cu potrubia    

Štandardná dĺžka potrubia     

Minimálna dĺžka potrubia     

Maximálna dĺžka potrubia     

    

Doplnenie dávky chladiva     

Napätie Hz    

Interiérová jednotka    

Úroveň akustického výkonu     

Úroveň akustického tlaku 
(vysoký/ stredný/nízky/ticho)

    

    

Hmotnosť     

RozmeryŠxHxV     

Exteriérová jednotka    

Úroveň akustického výkonu     

Úroveň akustického tlaku     

    

Hmotnosť     

RozmeryŠxHxV     

Údaje o hlučnosti v režime chladenia

 

  Prúdenie vzduchu

Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky/ticho)

  Maximálny výškový rozdiel


