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TYTUŁ: Klimatyzator przenośny BLAUPUNKT Arrifana 08C 20m2

CENA: 1299,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:  Nowy , Gwarancja

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Klimazona (.: klimazona :.)
  Adres:
  Miasto: Brwinów
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 696 909 696
                

OPIS:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BLAUPUNKT ARRIFANA 08C:
Model: BAP-PO-0008-CO6D
Wydajność jednostki chłodzenie: 2, 33 kW / 8 kBTU
EER - współczynnik wydajności chłodniczej: 2, 61
Klasa energetyczna chłodzenie: A
Wydajność osuszania: 0, 83 l/h
Pojemność zbiornika na wodę: 1 l
Przepływ powietrza: 350 m3/h
Ciśnienie akustyczne - min./nis./śr./max.: 51/52/53 dBA
Zakres temperatur pracy chłodzenie: 18 - 32 stopni Celcjusza
Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz / 1 Ph
Moc znamionowa chłodzenie: 890 W
Prąd pracy chłodzenie: 4, 1 A
Czynnik chłodniczy: R410A
Wymiary urządzenia - szer./wys./gł.: 283/700/506 mm
Wymiary opakowania - szer./wys./gł.: 330/865/560 mm
Waga netto: 25 kg
Waga brutto: 29 kg
Średnica rury wylotowej: 130 mm
Długość rury wylotowej: 1500 mm
Obsługiwana powierzchnia max. 20 m2
Gwarancja: 36 m-c

Klimatyzator przenośny BLAUPUNKT Arrifana 08C to urządzenie przeznaczone do użytku w pomieszczeniach do 20 m2. Łączy w sobie
funkcje chłodzenia, wentylacji i niezależnego osuszania.

Sterowanie klimatyzatorem odbywa się za pomocą znajdującego się w
górnej części obudowy dotykowego panelu kontrolnego oraz pilota zdalnego
sterowania.

Ponadto Arrifana 08C posiada wbudowane funkcje:

SMART - automatyczne utrzymywanie parametrów termicznych po osiągnięciu zadanej temperatury
SELF DIAGNOSIS - funkcja auto diagnostyki , urządzenie
informuje o konieczności opróżnienia pojemnika na skropliny, wymiany
sondy czy też aktywacji funkcji AUTO DEFROST chroniącej jednostkę przed nadmiernym gromadzeniem się lodu
technologia MIST - automatyczne odprowadzanie nagromadzonej
wody przez wbudowany system ewaporacyjny, dlatego konieczność
opróżnienia pojemnika na skropliny następuje zazwyczaj raz do roku, na
koniec sezonu (nie dotyczy użytkowania w trybie GRZANIE)
AUTO DEFROST - system automatycznego odszraniania parownika
zmywalny filtr powietrza

Wysyłka:
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Przesyłka kurierska - 0 zł

Przesyłka kurierska pobraniowa - 0 zł

Odbiór osobisty - 0 zł

Odbiór osobisty możliwy po ustaleniu terminu.

Kontakt:

+48 696 909 696

pon.- pt. 8:00 - 17:00

Nasze produkty znajdą Państwo na Allegro - działamy pod nazwą użytkownika: Klimazona


