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Klimatyzator PANASONIC
Etherea E21-QKE 6,3 kW
Cena

8 900,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Moc chłodnicza 6,3 kW
Moc grzewcza 7,2 kW
W kolorze białym
Klimatyzacja PANASONIC Etherea to japońska precyzja i niezawodności oraz najwyższa jakość. To elegancki i nowoczesny
wygląd, który będzie doskonale współgrał z otoczeniem. W klimatyzatorach PANASONIC wykorzystano najnowsze technologie
oraz zastosowano wiele funkcji, zapewniających właścicielowi oczyszczone i świeże powietrze, a także komfort.
Klimatyzatory serii Etherea firmy Panasonic są wyposażone w system Nanoe-G, rewolucyjny układ oczyszczania i filtrowania
powietrza. System wytwarza nanocząsteczki e-ion, które unieszkodliwiają w filtrach jednostki wewnętrznej 99% rozproszonych
w powietrzu bakterii i wirusów, zapewniając w ten sposób szybkie oczyszczanie powietrza. Neutralizuje on również
nieprzyjemne zapachy, tworząc w ten sposób przyjemniejsze i zdrowsze otoczenie.
System Nanoe-G pozwala efektywnie oczyszczać przestrzeń mieszkalną i usuwać z niej szkodliwe mikroorganizmy. Co się
dzieje z mikroorganizmami gromadzącymi się na meblach i innych powierzchniach? Dzięki cząsteczkom Nanoe-G one również
ulegają dezaktywacji. Teraz, po wyłączeniu klimatyzatora, cząsteczki Nanoe-G unieszkodliwiają także mikroorganizmy
znajdujące się wewnątrz filtra. Cała przestrzeń mieszkalna jest czystsza i świeższa.
Nowy system oczyszczania firmy Panasonic wychwytuje i dezaktywuje szkodliwe mikroorganizmy obecne w powietrzu oraz
zgromadzone na powierzchniach i wewnątrz filtra. Wykorzystuje nanocząsteczki do oczyszczania powietrza i wychwytuje
szkodliwe mikroorganizmy osadzone na powierzchni tkanin w pomieszczeniu. Dodatkowo zastosowano całkowicie nowe
rozwiązanie polegające na unieszkodliwianiu bakterii i wirusów znajdujących się wewnątrz filtra. Kompleksowy system
oczyszczania zapewnia czystą i świeżą przestrzeń domową.
System Econavi wykrywa i ogranicza straty energii na kilka sposobów Do 38% oszczędności energii (w trybie chłodzenia)
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych czujników i precyzyjnych programów sterujących, system analizuje warunki panujące w
pomieszczeniu i dostosowuje wydajność urządzenia do faktycznego zapotrzebowania. Inteligentny system Econavi może być
zastosowany praktycznie w każdym miejscu.
Inteligentne czujniki wykrywające aktywność osób i czujnik nasłonecznienia pozwalają ograniczyć straty energii. System
pozwala monitorować obecność i stopień aktywności osób, a także poziom nasłonecznienia. System automatycznie
dostosowuje wydajność urządzenia do aktualnego zapotrzebowania, zapewniając stały komfort użytkowania i równomierne
ogrzewanie lub chłodzenie.
Prestiżowa nagroda dla systemu klimatyzacji firmy Panasonic. System klimatyzacji Etherea firmy Panasonic zdobył
nagrodę iF Product Design Award 2013.
Jest to jedna z najważniejszych międzynarodowych nagród, premiująca doskonały wygląd produktu. W ramach konkursu
oceniane są różnorodne cechy produktów – od wyglądu zewnętrznego i funkcjonalności po wpływ na środowisko naturalne – a
nagradzane wyroby muszą odznaczać się nowatorską stylistyką. Dzięki niezwykłej funkcjonalności, nagrodzone urządzenia
serii Etherea to znakomite rozwiązanie zarówno do zastosowań domowych, jak i obiektowych.
Dane techniczne:

Kolor

biały

Wydajność chłodzenia

kW/h

6,3

Wydajność ogrzewania

kW/h

7,2

Kubatura chłodzenia
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3

m

120 - 170

Zużycie prądu (ogrzewanie)

Zużycie prądu (chłodzenie)

kW

kW

2,09

m /h

3

< 1134

Poziom hałasu części wewn.

dB/max

34 - 45

Poziom hałasu części zewn.

dB/max

< 49

Przepustowość powietrza

3

Prędkości wentylatora

A++/A+

Klasa energetyczna
Wymiary części wewn.(dł. x szer. x
wys.)

mm

1070 x 295 x 255

Wymiary części zewn.(dł. x szer. x
wys.)

mm

875 x 695 x 320

kg

13/477

Waga wewn./zewn.
Czynnik chłodzący
Gwarancja / gwarancja kompresor
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