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TORELL

TORELL SKYLED-FGA24

1199 zł

NETTO

SKYLED-FGA24 to najnowsza wersja popularnego modelu SKYLED24. Wydajny i kompaktowy
klimatyzator przenośny o mocy 2,3 kW z ekologicznym czynnikiem chłodzącym.

ZASTOSOWANIE
#HANDEL
#USŁUGI
#GASTRONOMIA
#DOM I BIURO

OPIS PRODUKTU
Klimatyzator SKYLED-FGA24 jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze i użytkowaniu, a wbudowane kółka pozwalają na wygodne przemieszczanie go między pomieszczeniami. Pracę wspomagają 2 stopnie prędkości wentylatora, tryb
automatyczny oraz programowalny 12H TIMER.
Klimatyzatory przenośne polecane są szczególnie tam, gdzie z różnych powodów nie można zainstalować klimatyzacji ściennej z jednostką zewnętrzną.
Jego niewielkie wymiary sprawiają, że idealnie wpasuje się do każdego mieszkania czy biura.
W skład zestawu SKYLED wchodzi:

rura wyrzutowa o średnicy 127 mm i długości max. 1,5 m
plastikowe listwy
pilot zdalnego sterowania
adapter zewnętrzny
rurka do usuwania skroplin
instrukcja obsługi
gwarancja.

ZALETY

PARAMETRY TECHNICZNE
Nazwa

Wartość

Producent

TORELL

Model

SKYLED-FGA24

Moc chłodzenia

2,3 kW

Moc chłodnicza BTU

8000

Czynnik chłodzący

R290

Zasilanie klimatyzatora

220-240V, 50HZ/1
FAZA

Moc akustyczna

54 - 65 DB

Przepływ powietrza

310 M3/H

Osuszanie/ dzień

18,2 l

Liczba prędkości wentylatora

2

Timer

1-12

Wymiary (szer./głęb./wys.) MM

305X383X752

Średnica/ długość rury MM

127X1500

Waga KG

23

Gwarancja

24 m-ce

Funkcja grzania

Nie

Minimalna powierzchnia użytkowanego
pomieszczenia

11 M2



Ekologiczny czynnik chłodzący



Bardzo niski wskaźnik GWP



Małe opory przepływu powietrza



Prosta obsługa




Ekologiczny, a wydajny niemal tak samo jak czynnik R-410A.

Nie wpływa na efekt cieplarniany.

Maksymalne wykorzystanie dużego przepływu powietrza bez oporów.

Intuicyjna i nieskomplikowana obsługa.
3 tryby pracy
Szybkie i efektywne chłodzenie, bardzo wydajne osuszanie oraz oszczędny tryb wentylatora.
Łatwe przechowywanie
Konstrukcja, która ułatwia przechowywanie klimatyzatora poza sezonem - 2 schowki, które mieszczą: przewód
zasilający, rurę, pilota oraz rurkę do skroplin.




Bardzo dobry stosunek jakości do ceny
Produkt o bardzo dobrej jakości i nie wygórowanej cenie
Zdalne sterowanie
Intuicyjny pilot pozwala sterować klimatyzatorem z dowolnego miejsca w biurze lub pokoju.

