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TYTUŁ: Klimatyzator przenośny BLAUPUNKT Arrifana 15 35 m2

CENA: 2899,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:  Nowy , Gwarancja

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Klimatyzatory przenośne to urządzenia, które znajdują
wykorzystanie w miejscach, gdzie montaż klimatyzatora
stacjonarnego jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. Nie
wymagają kosztownej, specjalistycznej instalacji a wbudowane
kółka, w zależności od potrzeb umożliwiają ich przemieszczanie pomiędzy pomieszczeniami. W zależności od wydajności, urządzenia te
są w stanie skutecznie obsłużyć pomieszczenia o powierzchni do 40 m2, tak więc z powodzeniem mogą być wykorzystane w sypialniach,
salonach czy też lokalach użytkowych, takich jak sklep czy biuro.

Klimatyzator przenośny BLAUPUNKT Arrifana 15 to jedno z najmocniejszych na rynku urządzeń, jego moc - 4, 4 kW pozwala na
użytkowanie w pomieszczeniach do 35 m2. Łączy w sobie funkcje chłodzenia, wentylacji i niezależnego osuszania, przy czym podczas
testów przeprowadzonych w Australii, przy temperaturze otoczenia 35oC i wilgotności 85% udokumentowano zdolność osuszania
jednostki na poziomie 80 litrów wody na dobę (ok. 3, 33 l/h).

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

Funkcje panelu kontrolnego BLAUPUNKT Arrifana 15:

1. przycisk ON/OFF - włącza/wyłącza urządzenie
2. przycisk MODE - wybór trybu pracy: chłodzenie/wentylacja/osuszanie
3. przycisk FAN - wybór jednej z trzech prędkości pracy wentylatora + tryb AUTO
4. przycisk SWING - automatyczny ruch poziomy żaluzji
5. przycisk TIMER - 24 godzinny programator pozwalający na ustawienie czasu pracy urządzenia w wybranej porze
6. kursory zmiany ustawień temperatury/czasu
7. kontrolka funkcji TIMER
8. wyświetlacz LCD - wskazania: zadana temperatura, czas, temperatura w pomieszczeniu
9. kontrolki prędkości pracy wentylatora: wysoka/średnia/niska/tryb AUTO
10. kontrolka pracy kompresora
11. kontrolka trybu WENTYLACJA
12. kontrolka trybu OSUSZANIE
13. kontrolka trybu CHŁODZENIE

Tryb AUTO - po nastawieniu temperatury docelowej urządzenie automatycznie dostosowuje prędkość pracy wentylatora do warunków
panujących w pomieszczeniu.

Funkcje pilota zdalnego sterowania i wyświetlacza LCD Arrifana 15:

1. kursory zmiany ustawień temperatury/czasu
2. ON/OFF - włącza/wyłącza urządzenie
3. FAN - wybór jednej z trzech prędkości pracy wentylatora + tryb AUTO
4. TIMER - 24 godzinny programator czasu pracy urządzenia
5. CLOCK - ustawienie czasu zegara
6. MODE - wybór trybu pracy: chłodzenie/wentylacja/osuszanie
7. SUPER - funkcja szybkiego schładzania
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8. SWING - automatyczny ruch poziomy żaluzji

Ponadto Arrifana 15 posiada funkcje:
- 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

Produkt dostarczany jest wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, kartą gwarancyjną oraz zestawem akcesoriów umożliwiających jego
eksploatację.

Wysyłka:

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


