
Aer conditionat Whirlpool - PACHW2900CO

Specificatii aer conditionat Whirlpool: clasa de eficienta A.
Culoare alb. Roti pentru o miscare usoara. On/Of aer.
Senzorul Al 6-lea Simt asigura combinatia ideala de
temperatura.

Nivel de zgomot redus: 60 dBA
Cu un nivel de zgomot de 60 dBA, acest aparat de aer
condiţionat garantează un mediu calm şi silenţios,
astfel încât să te bucuri pe deplin de momentele tale
de relaxare.

Funcţia Autoclean
Aparatul tău de aer condiţionat împiedică dezvoltarea
microorganismelor nocive, datorită funcţiei AutoClean
care usucă umiditatea din interiorul produsului,
păstrându-l uscat şi curat.

Mod de noapte
Datorită modului de noapte, panoul cu LED se va stinge
noaptea pentru a evita orice perturbare şi pentru a te
bucura de un somn confortabil.

9000 BTU
Capacitate de răcire de 9000 BTU, recomandată pentru
încăperi de 14,5-17 mp.

Design compact
Design modern, foarte uşor de deplasat dintr-o
încăpere în alta datorită sistemului pe role.

Funcţia de dezumidificare
Acum poţi gestiona uşor şi rapid nivelul de umiditate,
pentru a te simţi mai confortabil când este prea cald
sau prea frig, datorită funcţiei de dezumidificare,
eliminând mai mult de 2 l de apă din încăpere într-o
oră*. *Pentru modelul portabil PACF212CO W cu
funcţie de uscare. Setări pentru condiţiile de testare:
temperatură interioară de 30°C cu 80% umiditate,
dimensiunea încăperii de 13,3 mp.

Tehnologia AL 6-LEA SIMŢ
Datorită senzorului de temperatură, Tehnologia unică
Al 6-LEA SIMȚ poate selecta automat modul de
funcţionare cel mai potrivit pentru tine.

Funcţia Around U
Senzorul de pe telecomandă detectează temperatura
din încăpere şi o ajustează automat în funcţie de
nevoile şi preferinţele individuale.

Control prin telecomandă
Telecomandă uşor de utilizat, pentru a activa toate
funcţiile şi pentru a obţine cele mai bune rezultate de
la produsul tău de aer condiţionat.
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DIMENSIONSDIMENSIONS
Curent (A) 4,3

Frecvenţă (Hz) 50

Adâncime IDU 0

Adâncime ambalat IDU 0

Greutate brută IDU 0

Înălţime IDU 0

Înălţime ambalat IDU 0

Greutate netă IDU 0

Lăţime IDU 0

Lăţime ambalată IDU 0

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Dezghetare automată Fara

Funcţie de dezumidificare Da

Afișare temperatură a cavităţii Fara

Tip de gaz refrigerant R290

ENERENERGGY LABELY LABEL
Clasa energetică la răcire A

Clasa energetică la încălzire N/A

Consumul anual de energie în timpul sezonului rece - kWh / an 0

Consumul anual de energie în timpul sezonului cald mediu (verde) - kWh / an 0

Capacitate de răcire Max 0

Capacitate de răcire Min 0

Capacitate de încălzire Max 0

Capacitate de încălzire Min 0

Valoare de putere a sunetului de răcire pentru IDU 60

Încălzire COP 0

Capacitate declarată (kW) 0

Răcirea EER 2.6

Valoarea de putere a sunetului pentru încălzire IDU 0

Capacitate nominală de încălzire (kW) 0

Nivelul de zgomot presiune IDU - Mod silenţios 48

Nivel T° de răcire - interior 21°C - 35°C

Nivel T° de răcire - exterior N/A

Nivel T° de încălzire - interior N/A

Nivel T ° de încălzire - exterioară N/A

Curent Max Răcire 0

Curent Max Încălzire 0
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