YON hőszivattyús fűtő/hűtő klíma
Hűt/Fűt klíma, ami szakmailag DC Inverter típusú levegő-levegő hőszivattyú. Energiatakarékos és felhasználóbarát. Wi-Fi-n keresztül távolról
is vezérelhetők iOS vagy Android operációs rendszert futtató okos telefonokkal. Automatikus újraindítás (pl. áramszünet esetén) és
automatikus diagnosztikai és öntisztító programmal (pl. penész ellen) vannak ellátva. Hűtőgáz: R32 ErP hűtésre A++, fűtésre A+ Garancia 5 év
a vezérlő-panelra, kompresszorra, ventilátor-motorra, egyebekre 3 év.
Aki megrendeli ezeket a termékeket, az elfogadja, hogy angol nyelvű ismertetőt kap hozzá, hiszen úgyis Unical szervizes fogja beüzemelni is
karbantartani is és javítani is.

- QTUN 10H 2,6-os beltérivel, hűtésre A++ SEER=7,1 Fűtésre A+ SCOP=4,0
VÍRUS időszakban is használhatók, mert 99%-ban kiszűrik a port, pollent, atkát, gombát,
füstöt szagokat, baktériumokat és a tesztelt vírusokat is! Szériában benne van a wifi modul
is. Hűteni tud 0…+50°C kültéri hőmérsékletek között, fűteni tud -15...+30°C között.
Lakossági ára házhoz kiszállítva: bruttó 254.215,- Ft (385,- Ft/Euró árfolyamig)
- QTUN 13H 3,5-ös beltérivel, hűtésre A++ SEER=7,0 Fűtésre A+ SCOP=4,1
VÍRUS időszakban is használhatók, mert 99%-ban kiszűrik a port, pollent, atkát, gombát,
füstöt szagokat, baktériumokat és a tesztelt vírusokat is! Szériában benne van a wifi modul
is. Hűteni tud 0…+50°C kültéri hőmérsékletek között, fűteni tud -15...+30°C között.
Lakossági ára házhoz kiszállítva: bruttó 255.870,- Ft (385,- Ft/Euró árfolyamig)
Kiegészítők – külön is rendelhetőek:
•

•

airSOFT elegáns levegő-szétterítő "lágyító" a beltéri alá, 85 cm széles.
Levehető mikro-lyukas szövettel, ami nem csak lágyabban teríti szét a
levegőt, hanem lefelé is lágyabban engedi át a mikro lyukain keresztül,
és ez a szövet mosógépben 40°C-ban mosható
Lakossági ára az YON-nal együtt kiszállítva kb.: bruttó 32 eFt
mimo (iparművészeti elegáns takaró egység a kültéri elé) 90x60 cm
10-13-18-as kültérikhez, inox rögzítőkkel, 4 féle mintázattal,
GOOD DESIGN 2018 győztese.
Lakossági ára az YON-nal együtt kiszállítva kb.: bruttó 60 eFt

Az YON klíma működési elve nagyon hasonló az úgynevezett nanotech-hez,
amikor is a helyiségben lebegő és lerakódott mindenfajta részecskét
(ezek: vírusok, baktériumok, pollenek, gombák, spórák, atkák, kémiai gőzök, cigifüst, szmog, szagok)

megtámad és bekebelez az ionizátor által kreált rengeteg + és – töltésű oxigén molekula.
99%-ban megszűri a lebegő részecskéket, öröm beszívni a friss, tiszta levegőt!

Az YON klíma beltérije a versenytársakhoz képest is különlegesen csendes,
éjszakai sleep üzemben 10H klímánál csak 20dB(A), 13H és 18H klímánál 21dB(A).
Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
www.unical.hu
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homor1@t-online.hu

