Klimatyzator
EXI12HJIWI

Świeże powietrze w pięknym stylu
To jak wygląda wnętrze Twojego domu ma znaczący wpływ na Twoje
samopoczucie. Klimatyzator OptiBreeze to idealne połączenie formy i
funkcjonalności. Doskonałe wzornictwo idealnie harmonizuje z wystrojem
każdego pomieszczenia - stylowy i dyskretny dodatek, który poprawia jakość
powietrza w Twoim domu.
Elegancki klimatyzator OptiBreeze z systeme Pure02, wyróżniony prestiżową
nagrodą Red Dot, ze zdalnie sterowanym programatorem.

Funkcje
System Pure02
System Pure02 używa wielu filtrów, aby chronić Cię przed bakteriami, pleśnią,
alergenami i wirusami, a także efektywnie absorbować dym i inne zapachy.
Oddychaj czystym powietrzem i żyj zdrowo.

Nagradzany styl
Elegancki klimatyzator OptiBreeze otrzymał prestiżowe
wyróżnienie Red Dot Award. To potwierdzenie
doskonałego wzornictwa, które idealnie uzupełnia
wnętrze każdego domu.

Komfort za jednym kliknięciem
Zdalnie sterowany programator umożliwia ustawienia
czasu działania klimatyzacji i odpowiedniej temperatury.
Możesz budzić się w komfortowych warunkach i wracać
po pracy do chłodnego wnętrza. Tak, jak lubisz.

Ciesz się komfortem przez cały rok przy niskim zużyciu energii
Chłód w lecie i ciepło w zimie przy zoptymalizowanej efektywności
energetycznej - klasa A++ w przypadku chłodzenia i klasa A+ w przypadku
ogrzewania. Wydajny klimatyzator, który w efektywny sposób zapewnia
komfort przez cały rok.

• Tryb pracy nocnej
• Zegar (24 h) umożliwia zaprogramowanie urządzenia zgodnie z
indywidualnymi potrzebami użytkownika
• Tryb pracy nocnej jest doskonały do ustawiania temperatury w sypialni
• Funkcja usuwania wilgoci
• Dzięki funkcji 8°C masz pewność, że nie zamarzniesz wewnątrz
pomieszczenia, gdy do niego wrócisz po krótkiej nieobecności
• Podłączenie przez ControlBox 24/7
• Funkcja Turbo: łatwy sposób na szybkie chłodzenie
• Tryb automatyczny: ustaw domyślną temperaturę chłodzenia pomieszczenia
• Filtr z aktywnym węglem - niweluje nieprzyjemne zapachy

Klimatyzator
EXI12HJIWI
Specyfikacja techniczna
Model
Kolor
Filtry
Tryb
Prędkość nawiewu
Funkcje zegara
Wachlowanie pionowe
Wachlowanie poziome
Zdalne sterowanie
Typ wyświetlacza
Wysokość [mm]
Szerokość [mm]
Głębokość [mm]
Wysokość (jedn. zewn.) [mm]
Szerokość (jedn. zewn.) [mm]
Głębokość (jedn.zewn.) [mm]
Czynnik chłodniczy
GWP
Wydajność chłodzenia [kW]
Moc chłodzenia (wej.) [kW]

EXI12HJIWI
biały
z aktywnym węglem/elektrostatyczny,
Bio
auto, chłodzenie, suszenie,
wentylacja, ogrzewanie
auto, wysoka, niska, średnia, turbo
timer relatywny 24 h, timer wł./wył.
automatyczne
ręczne
tak
LED
292
793
210
596
842
320
R410A
2088
3,2
997

