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Zbliżają się  ?upały
Postaw na domowy klimatyzator przenośny

Klimatyzator przenośny to komfort dla domu

bez uciążliwego montażu.

WARMTEC KP35W

ze sterowaniem za pomocą sieci Wi-Fi

CHŁODZENIE CYRKULACJAOSUSZANIE



Zalety klimatyzatora przenośnego KP35W:

Cicha praca! maksymalna poziom dźwięku pracy klimatyzatora to zaledwie 54dB(A)

KP35W to jeden z najcichszych klimatyzatorów przenośnych na rynku. 

W zależności od wybranego trybu pracy oraz prędkości wentylatora 

głośność pracy urządzenia zmienia się. Jednak nawet przy najbardziej 

ekstremalnych ustawieniach (najwyższych obrotach wentylatora), poziom 

głośności pracującego urządzenia można porównać do normalnej 

rozmowy.

3 tryby pracy: chłodzenie, osuszanie, cyrkulacja powietrza,
2chłodzi powierzchnie do 40 m ,

sterowanie za pomocą sieci Wi-Fi

klasa energetyczna A,

ekologiczny czynnik chłodniczy R290,

dotykowy panel sterujący,

funkcja swing - regulacja kąta nawiewu,

24-godzinny timer,

tryb nocny,

pilot zdalnego sterowania,

kółka ułatwiające przemieszczanie.

KP 3,5 kW35W 

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY
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30dB(A) 54dB(A)

min. prędkość 
wentylatora

max. prędkość 
wentylatora

-

10 - 20dB(A)

50 - 60dB(A)

Szum  liści

Tykanie zegara

Normalna rozmowa

30 - 40dB(A)

Energooszczędny klimatyzator

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich 

klientów wprowadziliśmy wysokiej jakości klima-

tyzator przenośny z klasą energetyczną A. Dzięki 

temu każdy klient korzystający z klimatyzatora 

WARMTEC, może liczyć na energooszczędne 

użytkowanie urządzenia i realne oszczędności 

w portfelu.

KP35W

Warmtec KP35w - dane techniczne

Zasilanie

Długość przewodu zasilającego

Średnica rury odprowadzającej powietrze

Długość rury odprowadzającej powietrze

Timer

Wydajność chłodnicza

Wydajność chłodnicza BTU/h

Zużycie energii - chłodzenie

Powierzchnia użytkowania 

  ~230 V / 50 Hz 

2do 40 m

 1,5 m

13 cm

1,5 m

tak (24 h)

tak

tak

3500 W

12000

54 dB(A)

3-stopniowy

1330 W

Poziom dźwięku

Zakres regulacji wentylatora

IP0XStopień ochrony

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)

Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)

Waga urządzenia

Waga z opakowaniem

Gwarancja

 43,5 x 71,5 x 35 cm

 31 kg

 48,5 x 86 x 39,5 cm

34 kg

 3 lata

tak

tak

Wi-Fi

Pilot sterowania

Funkcja Swing

Funkcja Sleep

Wydajność grzewcza

-

-

Wydajność grzewcza BTU/h

Zużycie energii - ogrzewanie

Czynnik chłodniczy

Efektywność EER

Wydajność osuszania powietrza (l / 24 h)

Efektywność COP

Klasa energetyczna - chłodzenie

Klasa energetyczna - ogrzewanie

-

-

R290

do 36 

2,63

18-32°C

-

-

A

Zakres regulacji temperatury (chłodzenie)

Zakres regulacji temperatury (ogrzewanie)

Oprócz podstawowego sterowania za pomocą 

panelu lub pilota, klimatyzator może być 

obsługiwany za pomocą sieci Wi-Fi. Wystarczy, że 

na swoim telefonie lub tablecie zainstalujesz 

aplikację Tuya Smart, dzięki, której będziesz mógł 

sterować urządzeniem z dowolnego miejsca.

Sterowanie Wi-Fi
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