
Tosot
Venus

Műszaki adatok:
✔  Inverteres split klíma
✔  7 kW hűtési kapacitás
✔  7,4 kW fűtési kapacitás
✔  SEER - Hűtési hatékonyság: 6.5
✔  SCOP - Fűtési hatékonyság: 4
✔  Beltéri egység zajszint: 33-58 dB(A)
✔  Kültéri egység zajszint: 57 dB(A)
✔  R32 hűtőközeg
✔  Hűtés -15°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETIG
✔  Fűtés -22°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETIG
✔  Vezérlés távirányítóval
✔  WIFI vezérlés
✔  Ajánlott terület: 75-88 m2

Funkciók:
✅  I-Feel technológia
✅  Párátlanítás funkció
✅  8 C-os temperáló fűtés
✅  3D levegő áramlás
✅  Csepptálcafűtés
✅  Cold Plasma szűrő
✅  I Feel szenzor
✅  24 órás időzítő
✅  Turbó üzemmód
✅  Éjszakai (alvás) üzemmód
✅  Halk üzemmód
✅  Light üzemmód

3 év kiterjesztett garancia

7 kW



Méretek:
Beltéri egység: 1078×325×246 mm,
Kültéri egység: 955×700×396 mm,

Garancia: 3 év kiterjesztett garanciaWifi vezérlés Androis és IOS eszközökre
letölthető alkalmazással távolról vezérelhető a berendezés.

3D-levegőáramlás: A lamellák vízszintes és függőleges állításával garantálja az
optimális levegőelosztást.

8 C-os temperáló fűtés, fagymentesítő funkció.Tökéletes megoldás a funkció
használata, a hosszú ideig üresen álló helyiségek (nyaralók) téli fagyvédelmére.
Folyamatosan 8 C-os hőmérsékletet tart, utólagos beavatkozás nélkül.

Cold Plasma szűrő: Hatékony vírus és baktériumölő technológia, mely
eltávolítja a levegőből a mikroszkópikus szennyeződéseket (por, állatszőr,
virágpor) így tisztítja a levegőt, elpusztítja a baktériumok és vírusok közel 90%-át
és semlegesíti a kellemetlen szagokat. Kiválóan alkalmas allergiától és légúti
betegségektől szenvedő betegek, gyermekes családok otthonába.
 
I Feel szenzor: Az „I Feel” technológia lehetővé teszi a szobahőmérséklet
pontos szabályozását, a készülék távirányítójába épített érzékelő segítségével.
Helyezzük el a távirányítót a szoba megfelelő pontjára, ahol a legtöbbet
tartózkodik, így a berendezés tökéletesen tud igazodni az Ön igényeihez és
pontosan tudja tartani a kívánt hőmérsékletet. 

Sleep: Éjszakai elalvás (kikapcsolás) időzítő.

Quiet: Csendes üzemmód. A berendezés alacsony teljesítményen működik,
ezáltal halkabb lesz a működés.

Turbo: A gomb gyors hűtés, vagy gyors fűtés kiválasztására szolgál, szuper-erős
ventilátor erősséggel.

Időzítő: Beállítható a berendezés bekapcsolásának és kikapcsolásának ideje.
(Munkanapokon nagyon hasznos funkció, be tudjuk állítani úgy, hogy mire haza
ér a család elérje a megfelelő hőfokot a lakás)


