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Klimatyzator przenośny GIRU
ROTENSO 2,6 kW generacja X
Cena brutto

2 028,27 zł

Cena netto

1 649,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

3 dni

Kod producenta

G26W

Producent

Rotenso

KOLOR

BIAŁY

MOC CHŁODNICZA

2,5 kW

Opis produktu

Klimatyzator przenośny GIRU 2,6 kW

producent ROTENSO
Gwarancja: 36 miesięcy
Czynnik chłodniczy R290.
Dostępny w dwóch wersjach, które różnią się między sobą parametrami technicznymi, tj.: 2,6 kW oraz 3,5 kW.
Parametry techniczne:
Wydajność chłodnicza - kW

2,60

Wydajność chłodnicza EER

2,80

Klasa energetyczna

A

Poziom hałasu - jednostka wew. (dBA) max.

52 max / 51 / 50 min

Wymiary (szer. / gł. / wys.) (mm)

454 / 365 / 700

Masa (kg)

29,5

Funkcje specjalne:
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1. Funkcje inteligentnego nawiewu eMOTO:

System kontroli nawiewu eMOTO - funkcja, która niweluje podmuchy zimnego powietrza na początku pracy
klimatyzatora w trybie pracy grzania.
Szeroki kąt nawiewu eMOTO

2. Funkcje inteligentnego sterowania SMART:

Pilot bezprzewodowy MAZE

3. Funkcje optymalizacji pracy OPTIMA:

Pamięć ustawienia żaluzji - funkcja zapamiętania przez klimatyzator ostatniego ustawienia żaluzji , co przy ponownym
uruchomieniu urządzenia daje przywrócenie pozycji automatycznie.
Sygnalizacja wycieku freonu - urządzenie przy użyciu wyświetlacza pokazuje komunikat EC o ewentualnym wycieku, co
chroni sprężarkę przed wysokimi temperaturami.
Pamięć autorestartu - funkcja zapamiętania przez klimatyzator ostatnich ustawień, co w przypadku chwilowego zaniku
zasilania nie przeszkadza w przywróceniu ich automatycznie.
Programator czasowy - funkcja zaprogramowania czasu włączenia i wyłączenia klimatyzatora.
Automatyczne odparowywanie
Autodiagnoza - funkcja pokazująca na wyświetlaczu urządzenia lub sterowniku przewodowym ewentualną awarię
klimatyzatora.
Automatyczna żaluzja - umożliwienie automatycznego sterowania pracą żaluzji poziomej z poziomu sterownika
bezprzewodowego (pilota) lub przewodowego.
Funkcja snu - praca klimatyzatora w nocy z taką temperaturą i prędkością wentylatora, aby zapewnić komfort podczas
wypoczynku użytkowników.

Rotenso
Rotenso to japoński koncern elektroniczny specjalizujący się w produkcji klimatyzatorów o szerokim spektrum zastosowań:
mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych. Produkty spełniają wszystkie wymagane normy w zakresie
energooszczędności oraz ochrony środowiska.
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