
TECHNICAL DATA
Pinguino PAC WE125

 TURBO POWER FUNKCE: výkonnější – 12500 BTU/h – díky 
exkluzivní kombinaci chlazení na bázi voda - vzduch

VODA: funguje na vodní bázi na maximální výkon, pokud není v 
nádrži dostatek vody, automaticky se přepne do režimu chlazení 
vzduchem. 

VZDUCH: pokud požadujete klasické chlazení, funguje na bázi 
vzduch - vzduch

ODVÁPŇOVACÍ FILTR: baterie je chráněna před vápnitými 
usazeninami. Po 750 hodinách používání v režimu voda –
vzduch, je uživatel vyzván k výměně filtru.

Pro pokoje o rozměrech kolem110 m3

 LCD displej na ovladači a široký modrý LCD panel na klimatizaci
 Funguje na bázi vody až 6 hodin
AUTO a SLEEP funkce
DeFunkce odvlhčování
 24 hodinový digitální časovač
 Je ohleduplná k životnímu prostředí a zajišťuje uživatelský 

komfort díky ekologickému chladícímu plynu R410A

MOBILNÍ KLIMATIZACE NA BÁZI VODA-VZDUCH
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PAC WE125

Snadno můžete naplnit vnitřní 10 
litrovou nádrž. Plná nádrž vody zajistí 

minimálně 6 hodinový provoz 
klimatizace na vodní bázi.

Max. chladící kapacita * BTU/h - k W 12500 - 3,67
Ukazatel energetické účinnosti (EER) (W/W) 3,46
Pro pokoje o max. rozměrech m3 110
Chladící plyn R410A
Voltáž/Frekvence V~Hz 220-240~50
Max. příkon (voda - vzduch) W 1060
Příkon (chladící funkce) W 1150
Hlučnost (min-max) dB(A)          43
Průtok vzduchu (min-max) m3/h 230-340
Kapacita vodní nádrže l 10
Odvlhčení l/24h 37
Rozměry (v x š x d) mm    910x505x400
Hmotnost Kg 39

Design and specifications subject to changes without notice.

LCD DISPLEJ

Široký a jasný modře podsvícený 
LCD displej dodává této klimatizaci 
punc elegance a činí její používání 

tak snadné jak je to jen možné.

FUNKCE TURBO

Funkce TURBO POWER zajistí ty 
nejlepší podmínky v nejkratším 

možném čase díky chladící kapacitě 
12 500 BTU/h.

PRŮBĚŽNÉ DOPLŇOVÁNÍ VODY

ŠIROKÁ ŘADA DOPLŇKŮ

Pinguino přichází s širokou řadou 
doplňků k snadnému používání. Dálkové 
ovládání s LCD displejem zajistí snadné 
nastavení všech funkcí a parametrů na 

klimatizaci ze vzdálenosti okolo 7 metrů.

*35°C/80% vlhkost venku

TATO KLIMATIZACE POUŽÍVÁ ODLIŠNOU A INOVATIVNÍ TECHNOLOGII A 
PROTO NEMŮŽE BÝT OZNAČENA ENERGETICKOU TŘÍDOU.


	Snímek číslo 1

