
Aer conditionat Whirlpool - SPIW318L

Specificatii aer conditionat Whirlpool: culoare alb. Clasa de
eficienta A++. Senzorul Al 6-lea Simt asigura combinatia
ideala de temperatura. Prin functia JET, se reduce
temperatura cu 5 grade in doar 10 min. Pompa de caldura
tip inverter.

Mod de noapte
Modul de noapte este un program special dezvoltat
pentru a garanta un somn confortabil. Panoul cu LED
se va stinge pe timpul nopţii, pentru a evita orice
perturbare a somnului.

Mod silenţios
Această opţiune permite produsului să funcţioneze la
un nivel redus de zgomot, pentru ca tu să te bucuri de
un mediu liniştit şi confortabil.

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.

18000 BTU Split 18-36
Capacitate de răcire de 18000 BTU, recomandată
pentru încăperi de 18-36 mp.

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.

Filtru de aer cu carbon activ
Filtrul de carbon absoarbe impurităţile aflate în aer,
cum ar fi polenul, praful, părul şi mirosul de animale,
fumul de tutun, mucegaiul.

Reversibil
Alegerea perfectă pentru iarnă. Bucură-te de răcoare
pe timpul verii, precum şi de căldură iarna, datorită
funcţiei de încălzire a aparatului de aer condiţionat.

Funcţia Jet
Ai posibilitatea să reduci temperatura cu 5°C în doar 10
minute.

Mod de noapte
O experienţă de somn optimă este garantată. Datorită
celor 4 profiluri speciale, de temperatură şi umiditate,
pentru somn, vei găsi unul care să se potrivească cu
vârsta ta, pentru un confort maxim în timpul nopţii.

Funcţia Around U
Senzorul de pe telecomandă detectează temperatura
din încăpere şi o ajustează automat în funcţie de
nevoile şi preferinţele individuale.
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DIMENSIONSDIMENSIONS
Curent (A) 6,9

Frecvenţă (Hz) 50

Adâncime IDU 238

Adâncime ODU 280

Adâncime ambalat IDU 315

Adâncime ambalat ODU 385

Greutate brută IDU 14

Greutate brută ODU 42

Înălţime IDU 315

Înălţime ODU 585

Înălţime ambalat IDU 390

Înălţime ambalat ODU 630

Greutate netă IDU 12

Greutate netă ODU 38

Lăţime IDU 1002

Lăţime ODU 810

Lăţime ambalată IDU 1066

Lăţime ambalată ODU 940

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Dezghetare automată Da

Funcţie de dezumidificare Da

Afișare temperatură a cavităţii Fara

Tip de gaz refrigerant R32

ENERENERGGY LABELY LABEL
Clasa energetică la răcire A++

Clasa energetică la încălzire N/A

Volumul aerului ODU - viteza nominală a ventilatorului 2000

Consumul anual de energie în timpul sezonului rece - kWh / an 287

Consumul anual de energie în timpul sezonului cald mediu (verde) - kWh / an 1645

Capacitate de răcire Max 6

Capacitate de răcire Min 1

Capacitate de încălzire Max 6.3

Capacitate de încălzire Min 1.6

Valoare de putere a sunetului de răcire pentru IDU 60

Valoare de putere a sunetului de răcire pentru ODU 65

Încălzire COP 0

Capacitate declarată (kW) 4.2

Răcirea EER 0

Valoarea de putere a sunetului pentru încălzire IDU 60

Valoarea de putere a sunetului pentru încălzire ODU 65

Capacitate nominală de încălzire (kW) 0

Încălzire medie SCOP (verde) 4

Răcirea SEER 6.1

Nivelul de zgomot presiune IDU - Mod silenţios 22

Nivelul de zgomot presiune ODU 56

Nivel T° de răcire - interior 21°C - 32°C

Nivel T° de răcire - exterior -15°C - 43°C

Nivel T° de încălzire - interior 20°C - 27°C

Nivel T ° de încălzire - exterioară -10°C - 24°C

Curent Max Răcire 12.3

Curent Max Încălzire 12.3
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