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AirComfort CompactCool

Behagelig
afkøling
over alt

24 timers timer
Indstil airconditioneren
så den matcher din
livsstil - og automatisk
sikrer, at temperaturen er
behagelig, når du vågner
om morgenen, eller når du
kommer hjem fra arbejde.

Fuld flektibilitet i
energieffektivitetsklasse
A med:
• 24 timers timer
• Dvale/		
Energisparefunktion
• 2 blæserhastigheder
• Follow-Me funktion
(Kun på EXP09CN1W7)

CompactCool
transportabelt
airconditionanlæg
Den nye Electrolux CompactCool er et
transportabelt airconditionanlæg i et elegant,
moderne design. Det kan placeres hvor
som helst for nøjagtig temperaturstyring,
og det giver dig fleksibel, stilfuld og effektiv
aircondition, hvor du har behov for det.

CompactCool
EXP08CN1W6

EXP09CN1W7

Fleksibilitet på hjul
Praktiske hjul, der ikke
ridser, og håndtag foroven,
der gør det nemt at flytte.

Tekniske specifikationer
Køleeffekt, kw
EER
Energieffektivitetsklasse, køling
Lydtrykniveau, dB(A)

2,38

2,63

2,6

2,6

A

A

52,8

52,9

Funktioner

Auto, køling, affugtning, blæser

Blæserhastighed, m³/t

AUTO/310/270

Auto/300/260

Luftrensningsfilter

Ja

Ja

Fjernbetjening

Ja

Ja

Follow-me funktion

-

Ja

Dvalefunktion

Ja

Ja

24-Timers timer

Ja

Ja

Automatisk genstart

Ja

Ja

703x345x355

703x345x355

Kølemiddel, type, mængde/kg

R410A / 0,3

R410A / 0,35

Temperaturindstilling

17° C - 30°C

17° C - 30°C

23,5

24

Mål, h x b x d, mm

Vægt, kg

Follow me-funktion
En sensor i fjernbetjeningen
opretholder den ønskede
temperatur, uanset hvor i
rummet, den er placeret,
så for maksimal komfort
skal du blot placere
den i din nærhed.

PNC nr. 801409642

AirComfort
Komfort og
effektivitet
Et behageligt
indeklima i alle hjem
Med Electrolux AirComfort får du unikke løsninger, der
kombinerer den nyeste inverterteknologi med maksimal
energieffektivitet og enkelt skandinavisk design – løsninger
som kan gøre en forskel for indeklimaet i de fleste hjem.

EcoHeat Nordic
Luft-til-luft
luftvarmepumper

CompactHeat
Transportable
varmepumper

CompactCool
Transportable
airconditioner

Comfort Dry
Affugtere

Hold varmen med en
varmepumpe
EcoHeat Nordic varmepumper kan både varme og køle
– og er udviklet specielt til at
levere energieffektiv opvarmning, når det er rigtig koldt.
Modsat konventionel opvarmning leverer varmepumperne 4-5 gange mere energi
end de bruger ved at udnytte
varmen udefra – selv ved
temperaturer ned til -25°C.

Transportabel fleksibilite
De transportable varmepumper er handy og fleksible
– og gør CompactHeat
sortimentet til et fantastisk
alternativ til EcoHeat Nordic,
når pladsen er begrænset.
Har du brug for lidt ekstra
varme, afkøling eller måske
affugtning, så flyt den transportable varmepumpe lige
derhen, hvor behovet er.

Transportable køling
De transortable airconditioners giver dig en fantastisk
mulighed for at køle dit hjem,
værksted, udestue eller
sommerhus.

Tør, ren luft med en affugter
En ComfortDry affugter
hjælper med at holde dit
indeklima behageligt og
sundt ved at reducere
fugten og rense luften
gennem affugterens filter.

Så også i det kolde nordiske
klima er en Electrolux varmepumpe en god investering
både for din økonomi og
miljøet.

Perfekt til lejligheder, mindre
sommerhuse, kolonihavehuse,
værksteder – eller til at
forlænge sæsonen i udestuen.
Enkel installation, der ikke
kræver autoriseret installatør.

Enkel installation, der ikke
kræver autoriseret installatør.

Find mere om Electrolux EcoHeat Nordic, CompactHeat,
CompactCool og ComfortDry på www.electrolux.dk

Med en affugter i dit vaskerum vil du opleve at dit tøj
tørrer hurtigere.

