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Klimatyzator ścienny
Haier TUNDRA Plus
2,6kW- komplet,
jednostka
wewnetrzna,
jednostka zewnętrzna
Cena brutto

2 644,50 zł

Cena netto

2 150,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Haier

Opis produktu
Model ścienny producenta Haier, model Tundra to ponadczasowa biała bryła, zaokrąglona, bogaty wybór mocy urządzeń, oraz
równie bogate wyposażenie, takie jak:
Self CleanTM Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora ułatwiają rozwój bakterii i
wpływają na jakość powietrza.
Funkcja Self Clean za pomocą wilgotnego powietrza zamraża powierzchnię parownika i usuwa zanieczyszczenia przy
rozmrażaniu.
Inteligentne powietrze Strumień powietrza kierowany jest automatycznie do góry przy chłodzeniu, natomiast w dół przy
grzaniu co pozwala na automatyczne rozprowadzenie przepływu powietrza wewnątrz dużego pomieszczenia, przy unikaniu
nadmuchu bezpośrednio na użytkownika.
Komfortowy sen Temperatura i hałas w pomieszczeniu mogą być automatycznie dostosowane do komfortowych warunków
za pomocą funkcji SLEEP co pozwala na spokojny sen.

Dla domu
Haier w swojej ofercie posiada idealne rozwiązania skierowane do domu. Klimatyzatory ścienne Haier, dzięki swojej
funkcjonalności, przyjaznej obsłudze, kompaktowej i estetycznej budowie są cenione przez swoich użytkowników i chętnie
instalowane w pokojach, sypialniach, czy innych pomieszczeniach znajdujących się w domach. Chwalone i nagradzane za
komfort, innowacyjność i energooszczędność. Instalacje jednostek ściennych można przeprowadzić w domach nowych, a także
przy modernizacji w starym budownictwie, ponieważ nie wymagają one dużej ingerencji w ścianach czy suficie. Haier to
inteligentne rozwiązania dla domu i mieszkania, które zapewnią chłodzenie latem i dogrzewanie w sezonie zimowym.

Model polecany dla każdego kto ceni ponadczasową biał bryłe, oraz świetny stosunek jakości do ceny, to właśnie model Haier
Tundra Plus

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Przeznaczony do pomieszczen do: do 30m2
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Specyfikacja techniczna
DANE PODSTAWOWE

Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h]
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW]
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h]
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW]
Zasilanie f/V/Hz
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)]
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C]
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C]
Czynnik chłodniczy
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm]
Waga jednostki wew. [kg]
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm]
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8870 (2730-11600)
2,6 (0,8-3,4)
9890 (3410-12960)
2,9 (1,0-3,8)
1/230/50
20/28/32/37
21~35/ -10~43
10~27/ -15~24
R32
820/195/280
8,4
780/245/540

