
• Typ: Portables
• BTU kylningskapacitet: 9000
• Energiklass kylning: A
• Produktens huvudfärg: Svart
• 6th Sense
• Viloläge
• Around U-Funktion
• Avfuktningsfunktion
• Filtertyp: HEPA
• Temperaturdisplay (°C): Ja
• Fjärrkontroll: Ja
• Fönsterset: Ja
• Luftvolym Utomhusenhet - nominell fläkthastighet: 380
• Kylningens ljudeffektvärde för inomhusenhet:64
• EER-kylning: 2.6
• Typ av kylgas:R290
• Ljudtryck ljudnivå Inomhusenhet - Tyst läge: 48
• Behållarens lastkapacitet (20'/40'/40'HQ): 110/230/343
• Bruttovikt (kg): 38.5
• Nettovikt (kg): 34
• Paketerad inomhusenhet djup: 463

Whirlpool luftkonditionering - PACB29CO

Denna fristående luftkonditionering från Whirlpool är
utrustad med: energiklass A. Svart färg. Smarta hjul, flytta
enkelt luftkonditioneringen till önskad plats. Kalluft på/av.
6th Sense-funktion, temperatursensorn mäter automatiskt
temperaturen i rummet och kombinerar funktionerna för att
uppnå bästa möjliga komfort.

AutoClean funktion
Din luftkonditionering förhindrar tillväxten av skadliga
mikroorganismer, tack vare AutoClean-funktionen som
torkar ut fukten inuti produkten och håller den torr och
ren.

Sleep Mode
Tack vare viloläget stängs LED-panelen av på natten för
att undvika störningar så att du kan njuta av en bekväm
sömn.

Avfuktningsfunktion
Du kan nu enkelt och snabbt hantera luftfuktigheten och
känna dig bekvämare när det är väldigt varmt eller kallt,
tack vare avfuktningsfunktionen, som tar bort mer än 2L
vatten från rummet på 1 timme*. *Refereras till
PACF212CO W bärbar modell med torrfunktion.
Testtillståndsinställningar: inomhustemperatur 30°C med
80% luftfuktighet, rumsstorlek 13,3m2.

9000 BTU
9000 BTU kylningskapacitet, rekommenderas för rum
upp till 14.5 - 17 m2.

Kompakt Design
KOMPAKT DESIGN Modern design, mycket lätt att flytta
från ett rum till ett annat tack vare hjulen.

HEPA Luftfilter
HEPA-filter kan ta bort upp till 99,9% partiklar större än
0,3 μm, vilket är storleken på de flesta allergenpartiklar.

Nytt Tyst läge
SUPERTYST MED SILENT MODE. UPP till -70% *. Tack vare
ett unikt driftläge där både kylaren och kondensorn
arbetar med låg fläkthastighet blir produkten extra
tystgående. *Baserat på en 5 DbA minskning i ljud vid
jämförelse mellan en produkt med normalt driftläge i
kombination med maximal hastighet på kylare och
kondensor och en produkt med tyst läge i kombination
med låg hastighet på kylare och kondensor. Tester har
genomförts i interna laboratorier, enligt EN 12102.

Around U
AROUND U-FUNKTION Tack vare en temperatursensor
inuti fjärrkontrollen kommer den idealiska temperaturen
att ställas in runt omkring dig.

Fjärrkontroll
FJÄRRKONTROLL Med fjärrkontrollen kan du lätt aktivera
alla funktioner och få ut det bästa av din produkt.
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DIMENSIONERDIMENSIONER
Säkring (A) 6,5

Frekvens (Hz) 50

Depth IDU 0

Depth packed IDU 463

Gross weight IDU 0

Height IDU 0

Height packed IDU 890

Net weight IDU 0

Width IDU 0

Width packed IDU 513

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Auto defrost Saknas

Dehumidification function Ja

Room temperature display Ja

Refrigerant gas type R290

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
Energy class cooling A

Energy class heating N/A

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 64

COP Heating 0

Declared capacity (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 - 32°C

Working T° Range Cooling - Outdoor range N/A

Working T° Range Heating - Indoor range N/A

Working T° Range Heating - Outdoor range N/A

Max current Cooling 0

Max current Heating 0
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