
EXI09HJIWI Ilmastointilaite

Raikasta ilmaa tyylillä

Se miltä kotisi näyttää ja miten siellä viihdyt, on olennaisen tärkeää hyvinvointisi
kannalta. OptiBreeze-ilmastointilaite on ihanteellinen sekoitus ensiluokkaista
muotoilua sekä käteviä, arkea helpottavia ominaisuuksia. Tyylikkään
muotoilunsa ansiosta OptiBreeze sopii mainiosti kotiin kuin kotiin. Tyylikkään ja
hillityn OptiBreeze-ilmastointilaitteen ansiosta nautit raikkaasta, terveellisestä ja

Pure02-järjestelmä

OptiBreeze-ilmastointilaitteemme auttaa puhdistamaan sisäilmaa kotonasi.
Tehokas Pure02 suodatinjärjestelmä koostuu useista suodattimista, jotka
puhdistavat ilmaa epäterveellisistä ja haitallisista pienhiukkasista sekä imevät
ilmasta tehokkaasti savua ja epämiellyttäviä hajuja. Hengitä puhtaampaa ilmaa
ja elää terveempää elämää.

Palkittu tyylikkäästä muotoilustaan

Tyylikäs ja kaarevalinjainen OptiBreeze-ilmastointilaite on saanut arvostetun
Red Dot Award -palkinnon, joka on kansainvälinen tunnustus erinomaisesta
muotoilusta. Puhdaslinjaisen ja harmonisen ulkomuotonsa ansiosta se sulautuu
saumattomasti jokaiseen kotiin.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
Ajastimen ansiosta helppo lämpötilan ohjaus, voit nauttia raikkaan viileästä
lämpötilasta heti saapuessasi kotiin.

•

Optimoitu ja energiatehokas ilmastointilaite – täydellisen miellyttävä sisäilma
kodissasi ympäri vuoden energiatehokkaan lämpötilan hallinnan avulla

•

Muut ominaisuudet:

HEPA-suodatin•
24 tunnin ajastin•
Turbo-toiminto•
Automaattinen tuuletusnopeus ylläpitää
toivotun lämpötilan

•

Kosteudenpoistotoiminnon avulla
miellyttävämpi sisäilma

•

Kaukosäädin•
LED-näyttö•
Toimintatilat: Auto, Viilennys,
Kosteudenpoisto, Tuuletus, Lämmitys

•

Tuulettimen nopeus: Auto, High, Low,
Med, Turbo

•

Tekniset tiedot:

Tuoteryhmä : Ilmastointilaite•
Asennus/sijoitus : Sisäyksikkö•
Energialuokka, lämmitys : A+•
Energialuokka, viilennys : A++•
Energiatehokkuusluokka, viilennys : A++•
Energiatehokkuusluokka, lämmitys : A+•
Ilmavirta (Hi/Mi/Lo) m3 : 480/370/320/210•
Vuotuinen energiankulutus jäähdytystilassa, kWh : 0.143•
SEER-arvo : 6.1•
SCOP-arvo ( keskiarvoalue) : 4•
SCOP-arvo (kylmä alue) : 3.3•
Lämmitysteho, kW : 2.8•
Viilennysteho, kW : 2.5•
Ilmavirtaus, sisäyksikkö, m3/h : 480/370/320/210•
Sisäyksikön äänitaso, dB(A) : 40/36/34/29•
Sisäyksikön ääniteho, dB(A) re 1 pW : 54/47/44/39•
Ulkoyksikön äänitaso, dB(A) : 51•
Ulkoyksikön ääniteho, dB(A) re 1 pW : 60•
Kosteuden poisto, l/h : 0.8•
Käyttöalue (°C) : -15, +48•
Kompressorin tyyppi : Rotary•
Sisäyksikön korkeus (mm) : 292•
Sisäyksikön leveys (mm) : 793•
Sisäyksikön syvyys (mm) : 210•
Nettopaino (kg) : 9.5•
Jännite (V) : 220 - 240•
Kylmäaine, määrä grammoina : R410A,0.7•
Väri : Bright White•
ColorEnglish : Bright White•
Suodattimet : Active carbon, Bio-Hepa•
Tuotenumero (PNC) : 950 001 979•
EAN-koodi : 7332543473663•
MaterialGroup2 : 107•

Tuotekuvaus:

Sisätilojen viilennykseen
suunniteltu tyylikäs
OptiBreeze-
ilmastointilaite.
Erinomainen A++-luokan
energiatehokkuus
viilennyksessä. Useat
suodattimet poistavat
ilmasta pölyä ja
pienhiukkasia ja
aktiivihiilisuodatin
poistaa ilmasta
epämiellyttäviä hajuja.
Red Dot Design Award -
palkittu tuoteryhmän
parhaasta muotoilusta.
Ilmastointilaite tilojen
viilennykseen. Ei sovellu
lämmitykseen kovilla
pakkasilla. Ostettava
yhdessä ulkoyksikön
EXI09HJIWE kanssa.


