EXI09HL1WE Klimatyzator
Energooszczędny sposób na walkę w upałem!
Niespotykana wydajność tego klimatyzatora pozwala na zapewnienie komfortu
w Twoim domu, gwarantując jednocześnie cichą i energooszczędną pracę
urządzenia.

Efektywność energetyczna A++
Niezależne od trybu pracy, dzięki technologii
inwerterowej, klimatyzatory firmy Electrolux zużywają
najmniejszą możliwą ilość energii (efektywność
energetyczna A++).

Ekonomiczny i cichy sposób na chłodzenie i
ogrzewanie w Twoim domu!
Technologia inwerterowa zastosowana w tym
klimatyzatorze pozwala maksymalnie ograniczyć
zużycie energii potrzebnej do chłodzenia i ogrzewania
domu.

Dodatkowe zalety:
• Technologia inwerterowa dla niskiego zpoziomu hałasu
• Zaawansowana filtracja - czyste i świeże powietrze
• Funkcja Follow-me zapewnia komfortową temperaturę w miejscu, w którym
przebywasz
Funkcje:

Dane techniczne:

Opis produktu:

• Tryb pracy nocnej
•Filtr Bio usuwa nawet najmniejsze
cząsteczki
•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
•W pełni automatyczne sterowanie
kierunkiem wylotu powietrza
•Funkcja Turbo: łatwy sposób na
szybkie chłodzenie
•Tryb automatyczny: ustaw domyślną
temperaturę chłodzenia pomieszczenia
•Filtr z aktywnym węglem - niweluje
nieprzyjemne zapachy
•Filtr plazmowy
•Podświetlony lub ukryty wyświetlacz

• Model : EXI09HL1WE
•Kolor : biel
•Filtry : z aktywnym węglem/elektrostatyczny, plazmowy,
przeciwkurzowy, Hygiene filter™
•Tryb : auto, chłodzenie, suszenie, wentylacja, ogrzewanie
•Prędkość nawiewu : auto, wysoka, niska, średnia, turbo
•Funkcje zegara : timer relatywny 24 h, timer wł./wył.
•Wachlowanie pionowe : automatyczne
•Wachlowanie poziome : automatyczne
•Zdalne sterowanie : tak
•Typ wyświetlacza : LED
•Wysokość (jedn. zewn.) [mm] : 540
•Szerokość (jedn. zewn.) [mm] : 766
•Głębokość (jedn.zewn.) [mm] : 320
•Chłodziwo : R410A
•GWP : 1975
•Efektywność energetyczna : A+
•Iloczyn obciążeniowy dla trybu chłodzenia : 1
•Iloczyn obciążeniowy dla trybu ogrzewania : 3
•Roczne zużycie energii (chłodzenie) [kWh] : 119
•Roczne zużycie energii (ogrzewanie) [kWh] : 1033
•Funkcje : ogrzewanie &chłodzenie
•Wyświetlacz pilota : LCD
•Kod produktu (PNC) : 950 002 240
•Kod EAN : 7332543223756

Klimatyzator EcoCool
(chłodzenie i
ogrzewanie),
wyposażony w
antybakteryjny filtr
węglowy,
turbowentylator i
wyświetlacz LCD,
wydajność 9 000 (BTU),
funkcja "Follow me" czujnik w pilocie, zegar,
inwerter,
autooczyszczanie.

