Sinclair CFO-40P Páramentesítő, párátlanító készülék
Gyártó: Sinclair
Cikkszám: CFO-40P
40 liter/nap kapacitás
Nagy teljesítmény
Digitális vezérlés
Csendes működés
Mozgatható levegő terelő
Karbantartás emlékeztető
Re-Start funkció
Környezetbarát hűtőközeg
3 év garancia
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Kinek ajánljuk
A SINCLAIR CFO-40P nagy teljesítmény háztartási, irodai páramentesítő tulajdonságai
40 liter / nap kapacitás (30°C és 80% relativ páratartalom esetén)
kerekeken könnyen mozgatható
Automatikusan működik, ha elérte a kívánt páratartalom értéket kikapcsol
4 különböző páramentesítési üzemmód közül választhatunk
3 választható ventilátorfokozat
Időzítő: a be vagy ki kapcsolási idő állítható be
Swing funkció: a kifújó nyílás fedele automatikusan le fel mozog ezáltal egyenletesebb levegő eloszlást biztosít. A funkció ki/be
kapcsolható
A kívánt páratartalom beállítható 30 és 80% között 10%-os lépésekben
Könnyel kivehető 6,5 literes víztartály
Tartály megtelt figyelmeztetés
Víz kivezetőcső csatlakozó a folyamatos üzemhez
Mosható szűrő
Szűrő tisztítás emlékeztető
R290 természetes környezetbarát hűtőközeg

A CFO-40P páramentesítő működése
A készülék bekapcsolását követően 4 üzemmód közül választhatunk
1. Smart – Beállíthatjuk a kívánt páratartalmat és a kívánt ventilátor fokozatot
2. Cont - Folyamatos üzemmód. A páraszint nem állítható. A készülék folyamatosan működik míg meg nem telik a tartály. a kívánt
ventilátor fokozatot kiválasztható.
3. Quiet – Csendes üzem. Beállíthatjuk a kívánt páratartalmat. A ventilátor a legkisebb fokozaton működik. Nem változtatható.
4. Dry – Szárítás üzemmód. A páraszint nem állítható. A készülék folyamatosan működik míg meg nem telik a tartály. A ventilátor a
legnagyobb fokozaton működik. Nem változtatható.

Kapacitás
Javasolt

40 liter/nap ( 30°C és 80%
helyiség méret:

40-60 m2

Működési tartomány:

+5°C - +35°C

Max

710W

teljesítmény:

Max áramfelvétel:

3,1A

Légszállítás:

170-230m3/h

Zajszint:

41-61dB(A)

Víztartály

mérete:

6,5 liter

Hűtőközeg

R290

Méret:

39 x 62 x 29 cm

REH )

Súly:
3 év garancia

23kg

