
• Type: Portables
• BTU koelvermogen: 9000
• Koelenergieklasse: A
• Hoofdkleur van product: Wit
• 6th Sense
• Slaapmodus
• Around U Functie
• Ontvochtingsfunctie
• Temperatuurdisplay (°C): ja
• Remote control: ja
• Vensterpakket: ja
• Luchtvolume buitenunit - nominaal toerental van

ventilator: 240
• Geluidsvermogenwaarde van koeling voor binnenunit: 60
• EER koeling: 2.6
• Koelgastype: R290
• Geluidsdruk geluidsniveau binnenunit - Stille modus: 48
• Container laadvermogen (20'/40'/40'HQ): 134/284/425
• Bruto gewicht (kg): 36
• Netto gewicht (kg): 33

Whirlpool airconditioner - PACHW2900CO

Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande airconditioner:
energieklasse A. Kleur wit. Slimme wielen. Om de
airconditioner gemakkelijk te verplaatsen naar de plek waar
u hem nodig heeft. Koud Aan/Uit. 6th Sense functie. De
temperatuursensor evalueert de temperatuur in de kamer
automatisch en zorgt voor de ideale combinatie van de
regelfuncties om het beste comfort ooit te bieden.

Laag geluidsniveau: 60 dBA
Met een geluidsniveau van 60 dBA staat deze
airconditioner garant voor een rustige en stille
omgeving, zodat je volop kunt genieten van je
ontspannende momenten.

AutoClean-functie
Uw airconditioner voorkomt de groei van schadelijke
micro-organismen, dankzij de AutoClean-functie die
het vocht in het product uitdroogt en het droog en
schoon houdt.

Slaapmodus
Dankzij de slaapmodus schakelt het ledpaneel 's nachts
uit om je niet te storen en je maximaal te laten
genieten van een aangename nachtrust.

9000 BTU Koelvermogen
Deze airconditioner heeft een koelvermogen van 9000
BTU, en is daarom geschikt voor ruimtes van 20 tot 30
m².

Compact Design
Het moderne, compacte design maakt de aircondioner
gemakkelijk vervoerbaar, mede dankzij de wielen.

Ontvochtigingsfunctie
Je kunt het vochtigheidsniveau nu snel en eenvoudig
regelen voor meer comfort wanneer het erg warm of
koud is dankzij de ontvochtigingsfunctie, die meer dan
2 l water per uur uit de ruimte onttrekt*.
*Bij het mobiele model PACF212CO W met Dry-functie.
Instellingen testomstandigheden: binnentemperatuur
30°C bij een vochtigheidsgraad van 80%, in een ruimte
van 13,3m².

6th Sense Technologie
Dankzij de temperatuursensor selecteert de 6th Sense
Technologie automatisch de meest geschikte modus.

Around U Functie
Dankzij een temperatuursensor in de
afstandsbediening wordt de ideale temperatuur
ingesteld, waar jij je comfortabel bij voelt.

Remote Control
Danzkij de afstandsbediening is de airconditioner
gemakkelijk in gebruik.
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AFMETINGENAFMETINGEN
Minimale smeltveiligheid (A) 4,3

Netfrequentie min-max (Hz) 50

Depth IDU 0

Depth packed IDU 0

Gross weight IDU 0

Height IDU 0

Height packed IDU 0

Net weight IDU 0

Width IDU 0

Width packed IDU 0

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Auto defrost Nee

Dehumidification function ja

Room temperature display Nee

Refrigerant gas type R290

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
Energy class cooling A

Energy class heating n.v.t

Annual energy consumption during cooling season - kWh/annum 0

Annual energy consumption during heating season average (Green) - kWh/annum 0

Capacity Range Cooling Max 0

Capacity Range Cooling Min 0

Capacity Range Heating Max 0

Capacity Range Heating Min 0

Cooling sound power value for IDU 60

COP Heating 0

Opgegeven vermogen (kW) 0

EER Cooling 2.6

Heating sound power value for IDU 0

Rated capacity heating (kW) 0

Sound pressure noise level IDU - Silent mode 48

Working T° Range Cooling - Indoor range 21°C - 35°C

Working T° Range Cooling - Outdoor range n.v.t

Working T° Range Heating - Indoor range n.v.t

Working T° Range Heating - Outdoor range n.v.t

Max current Cooling 0

Max current Heating 0
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