MOBILKLÍMABERENDEZÉSEK

Az egyetlen kültéren is
elhelyezhető mobil klíma

Opció

Opció

BENT A HŰVÖS, KINT A ZAJ

Flexi Mobil

Hűt

A különleges technikai megoldásnak
köszönhetően a többi mobil klímával ellentétben akár kültéren is elhelyezhető, így
a helyiségben nincs semmilyen zajforrás.
Hordozható, helytakarékos kivitel,
így könnyen elhelyezhető.

Fűt

Párátlanít

Kültéren is
elhelyezhető

A beltéri kezelőegységnek köszönhetően,
a távirányító segítségével kényelmesen
beállítható a kívánt hőmérséklet.
Az innovatív elpárologtató technológiának
köszönhetően, nincs cseppvíz, így nem kell
a cseppvíztartályt üríteni.

MEKKORA TELJESÍTMÉNYRE VAN SZÜKSÉGEM?
VÁLASSZA KI AZ ÖN SZÁMÁRA SZÜKSÉGES HŰTŐTELJESÍTMÉNYT!
A helyiség mérete alapján meghatározhatja a javasolt hűtőteljesítményt.

Alapterület

Javasolt
hűtőteljesítmény

Modell

Minimális
alapterület

20 m2

2,6 kW

FPR-93DE4-R

12 m2

35 m2

3,5 kW

FPR-123DE4-R

12 m2

45 m2

4 kW

FPR-143DE4-R

13 m2

Hálózati áram: 220–240 V ~ 50 Hz. Csomagolási méret (szélesség × mélység × magasság): 330x580x815 mm. Az adatok általános
körülményekre vonatkoznak, és nem veszik
figyelembe az olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a szükséges hűtőteljesítményt
(pl. tájolás, nagy ablakfelületek, megfelelő
szigetelés hiánya). Ha nem biztos benne, hogy
mekkora teljesítményre van szüksége, kérje
szakember segítségét! A készülék a feltüntetett minimális alapterületnél kisebb helyiségben nem működtethető.

MEGOLDÁS HŐSÉG ELLEN

Nordica Mobil

Hűt

Erőteljes hűtés üzemmódjának
köszönhetően költséghatékonyan, gyorsan
lehűti a helyiséget – időt és pénzt spórol.

Párátlanít

Csendes

Ventilátor

A kompakt mobilklíma magas minőségű
dizájnjának köszönhetően helytakarékos.
Az innovatív elpárologtató technológiának
köszönhetően, nincs cseppvíz, így nem kell
a cseppvíztartályt üríteni.

Igényes megjelenés, lakása dísze lehet
elegáns borításával és LED kijelzőjével.

Ki-bekapcsolható UV sterilizáló lámpával,
amely ultraibolya sugarak kibocsátásával
fertőtleníti a levegőt, hatékony
baktériumok, vírusok és gombák ellen.

Időzítő funkciójával kényelmesen
szabályozható.
Ideális lakásokba, kis, közepes és nagyobb
irodákba is.

Kompakt készülék
— határtalan lehetőségek
Modell

Hűtőteljesítmény

Javasolt alapterület

FP-90GE4-UV-R

2,6 kW

12–18 m2

Hálózati áram: 220–240 V ~ 50 Hz. Csomagolási méret (szélesség × mélység × magasság): 370x865x313 mm.
A fenti adatok általános körülményekre vonatkoznak, és nem veszik figyelembe az olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a szükséges hűtőteljesítményt (pl. tájolás, nagy ablakfelületek, megfe- lelő szigetelés hiánya). Ha nem biztos benne, hogy
mekkora teljesítményre van szüksége, kérje szakember segítségét! A készülék 12 m2nél kisebb helyiségben nem működtethető.

A FISHER
ELHOZZA A JÓ IDŐT, PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

FAN-COIL

MOBIL KLÍMA

PÁRÁTLANÍTÓ

LÉGTISZTÍTÓ

LÉGFÜGGÖNY

ABLAKKLÍMA

HŐSZIVATTYÚ

SPLIT KLÍMÁK

AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA:

Bár pontos bemutatásra törekszünk, a termékek a valóságban kis mértékben eltérhetnek a katalógusban szereplőktől. A katalógusban szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
a termékek műszaki adatlapját, mely az Eladónál naprakészen elérhető. A Columbus Klímaértékesítő
Kft. a kiadványban közölt információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.
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