
EXP09HSECI Varmepumpe

Kølig luft har fået en ny form

Electrolux AirFlower, et unikt, bærbart
airconditionanlæg. Cirkelrundt rose-inspireret design.
Det fordeler luftstrømmen effektivt, jævnt og elegant.
Hvad enten det køler om sommeren eller luner om
vinteren.

En enestående idé til ensartet afkøling

AirFlower har en rund top – patenteret, rose-inspireret
design til jævn luftstrøm. Det intuitive, diskrete display
lyser kun, når du skal bruge det. De to håndtag med
indlæg i aluminium gør det nemt at flytte enheden.

Et patenteret design til kraftig luftstrøm

AirFlower køler og varmer mere effektivt takket være
AirSurround Systemet. Luften sendes opad i
spiralform, strømmer ned og ind i enheden igen. Den
kølige luft når længere og mere jævnt. Det betyder
konstant komfort for dig.

Flere fordele
Et af de hurtigste bærbare airconditionanlæg på markedet at installere•

Anvender den miljøvenlige gas R290, det sikrer høj bæredygtighed•

Funktioner:

24 timers timer•
Auto funktion•
Affugtningsfunktion for et bedre
indeklima

•

Aircondition-drift•
Miljøvenligt alternativ til traditionel el-
opvarmning

•

Indstillinger for blæser: Automatisk,
Høj, Lav

•

Trådløs fjernbetjening med LCD display•
OBS! Skal installeres med aftræk til det
fri. Flexslange Ø140 mm x 139 cm
medfølger

•

Tekniske data:

Energiklasse/forbrug : Energiklasse/forbrug•
Energiklasse, opvarmning/køling : A+/A+•
Ydeevne : Ydeevne•
Varmeeffekt/køleeffekt, kW : 2.1/2.6•
COP/SCOP værdi : 2.8/-•
EER/SEER værdi : 3.1/3.1•
Lydniveau inde-udedel, dB(A) : 53/51/47•
Affugtning, liter/t : 1•
Blæserhastighed, indedel, m3/t : 320/260/240•
Anvendelsesområde, °C : 5.35•
Operationel temperatur, °C : 17°C-30°C•
Flere tekniske data : Flere tekniske data•
Produkttype : Electrolux950 009 668•
Farve : Hvid og grå•
Filtertype : Støvfilter•
Kølemiddelstype/mængde i gram : R290/220•
Installation : Installation•
Installation : Portable unit•
Mål, indedel, HxBxD, mm : 955x388x388•
Nettovægt, kg : 37•
Elementspænding, V : 230•
Varmeeffekt, kW : 2.1•
Køleeffekt, kW : 0.57•
Varmeeffekt, kW, transportabel : 2.1•
Køleeffekt, kW, transportabel : 2.6•
COP værdi : 2.8•
Funktioner : Auto, Køl, Affugt, Blæser, Opvarmning•

Produktbeskrivelse:

Electrolux AirFlower er
vores nyeste innovation
indenfor varmepumper.
Denne transportable
varmepumpe kan
opvarme og køle efter
behov, samt
programmeres for
optimal drift. Designet er
stilfuldt, og den flyttes
nemt omkring med de
påmonterede hjul. Føres
hos udvalgte
forhandlere.


