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Kinek ajánljuk
A Midea mobil klíma kitűnő választás olyan helyen ahol nem lehet kültéri egységet elhelyezni vagy fontos a mobilitás. Műemlék épület,
albérlet, mobilház, nyaraló hűtésére ideális.

Az üzembe helyezés nem igényel szakembert:

1. csomagolja ki.
2. csatlakoztassa az elektromos hálózathoz
3. a gégecsövet vezesse ki az ablakon. Használhatja a készülékhez csomagolt ablak/fali átvezető idomot.
4. kapcsolja be
5. élvezze a kellemes hűs klímát

A Midea mobil klíma fő jellemzői:
A energiaosztály
digitális kijelzőn látható a hőmérséklet
távirányító, minden funkció kényelmesen vezérelhető
levegő kivezető cső, ez egy max. 1,5méter hosszú 15cm átmérőjű flexibilis cső ezen távozik a a meleg levegő. A cső hossza
változtatható 40cm és 1,5m között
automata pára kivezetés. Nincs szükség cseppvíz elvezetésre. A Midea mobil klíma a hűtés során keletkező vizet elpárologtatja és
forró levegővel együtt kifújja. Nincs csöpögés és nem kell tartályt üríteni. A készülék rendelkezik belső tartállyal de ebbe csak
páramentesít és extrém magas páraszint esetén gyűjti a vizet.
A kerekein könnyen mozgatható
minden klímaberendezés higiénikus működésének alapfeltétele a rendszeres tisztítás.
A készülék klímatisztító sprayjel egyszerűen tisztítható.
automata teljesítmény vezérlés: ha a helyiség hőmérséklete tartósan alacsonyabb a beállított értéknél a készülék automatikusan
lekapcsolja a kompresszort és a ventilátort is, így energiatakarékos készenléti üzemmódra vált. Ha a hőmérséklet emelkedik a klíma
berendezés újra bekapcsol.
Hova csöpög a víz a mobil klímából?

Választható üzemmódok

Hűtés: a kívánt hőmérséklet beállítható 17-30°C között. 3 ventilátor fokozat közül választhat.
Páramentesítés: ebben az üzemmódban nem tudja állítani a hőmérsékletet. A ventilátor alacsony fokozatban működik. A levegő
kivezető csövet nem kell csatlakoztatni. A készülék a vizet a belső tartályba gyűjti vagy a folyamatos üzemhez kivezethető egy
hajlékony csővel ( külön rendelhető). Ha a tartály megtelt vízzel a készülék automatikusan leáll.
Szellőztetés: csak a ventilátor működik, hőmérséklet nem állítható
Automata légterelés: a levegő terelő le-fel mozogva a természetes légmozgáshoz hasonló levegő keringetést biztosít. A funkció
kikapcsolható.
A csomag tartalma:
1db
1db
1db
1db
1db

MIDEA mobilklíma
távirányító elemekkel
kb. 150cm levegő kivezető cső
fali átvezető korong, záró fedéllel
ablak kivezető készlet

Hűtőteljesítmény:

3,52KW

Hűtő közeg:

R290 (0,66kg)

Elektromos teljesítmény:

1350W

Légszállítás max:

370m3/óra

Zajszint: Alacsony / közepes / magas
ventilátorfokozaton.

50/51/52 Db(A)

Páramentesítés:

3,5 liter/óra !!!

Működési tartomány:
környezeti hőmérséklet

17-35°C

beállítható kívánt hőmérséklet

17-30°C

Kompresszor:

rotációs

Levegő kivezető cső hossza:

150cm

Levegő kivezető cső átmérője:

15,cm

Méret:

46,7 x 76,5 x 39,7

Súly:

33,5Kg

1 év garancia

