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AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA:

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

FISHER MOBIL
KLÍMABERENDEZÉSEK

A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk,
a változtatás jogát fenntartjuk. Kiadás: 2020./03.
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BENT A HŰVÖS,
KINT A ZAJ

FLEXI
MOBIL

3 ÉV

MEGOLDÁS
HŐSÉG ELLEN

COMPACT
MOBIL

3 ÉV

Az egyetlen kültéren is elhelyezhető mobil klíma

Kompakt készülék — határtalan lehetőségek

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

Csendes – zajszintje a csendes vidéki átlagos
zajszinthez vagy egy könyvtárban tapasztalható
átlagos zajhoz hasonló.

A beltéri kezelőegységnek köszönhetően, a táv
irányító segítségével kényelmesen beállítható
a kívánt hőmérséklet.

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

Hordozható, helytakarékos kivitel, így könnyen
elhelyezhető.
Az innovatív elpárologtató technológiának
köszönhetően, nincs cseppvíz, így egyáltalán
nem kell a cseppvíztartályt üríteni.

Igényes megjelenés, lakása dísze lehet elegáns
borításával és LED kijelzőjével.
Hordozható, helytakarékos, gördülő kivitel.
Kényelmesen magával viheti akár a nyaralásra.
A különleges vízvédelmi technológiának
köszönhetően akár kültéren is elhelyezhető. Így
alkalmazva akár erőteljes hűtésre is alkalmas,
a befújt levegő hőmérsékletének szabályzása
nélkül.

Javasolt
hűtőteljesítmény

Modell

Minimális
alapterület

Modell

Hűtőteljesítmény

Javasolt alapterület

20 m2

2,6 kW

FPR91DE4-R

12 m2

FP-92DE4-R

2,6 kW

12–20 m2

35 m2

3,5 kW

FPR121DE4-R

12 m2

45 m2

4 kW

FPR141DE4-R

13 m2

Alapterület

Hálózati áram: 220–240 V ~ 50 Hz
Csomagolási méret (szélesség × mélység × magasság):
330 × 580 × 880 mm
A fenti 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.

HŰT

FŰT

PÁRÁTLANÍT

KÜLTÉREN IS
ELHELYEZHETŐ

Hálózati áram: 220–240 V ~ 50 Hz
Csomagolási méret (szélesség × mélység × magasság):
569 × 448 × 639 mm
A fenti 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
12 m2-nél kisebb helyiségben nem működtethető.

HŰT

PÁRÁTLANÍT

CSENDES

VENTILÁTOR

Compact mobilklímája minden kényelmi funkciója távvezérelhető.
Az innovatív elpárologtató technológiának
köszönhetően hűtés üzemmódban nincs
cseppvíz, így egyáltalán nem kell csepptartállyal
foglalkozni.
Erőteljes párátlanító üzemmód, akár 40 liter/nap
vízleválasztással.

