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Klimatyzator przenośny
Torell SKYLED-FGA24 do
domu, biura, sklepu do
25m2, moc:2.35 kW
Cena brutto

1 099,00 zł

Cena netto

893,00 zł

Dostępność

PRODUKT DOSTĘPNY

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

SKYLED-FGA24

Kod producenta

FGA-8057C

Producent

Torell

Opis produktu
Klimatyzator przenośny Torell SKYLED-FGA24 na 25m2, moc:2.35 kW

Klimatyzator Torell SKYLED-FGA24 to kompaktowy klimatyzator przenośny o mocy 2,35 kW i pozwala schłodzić
pomieszczenie do 25m2. Jego niezawodność, wydajność oraz bardzo łatwa obsługa (pilot) została doceniona przez tysiące
użytkowników w kraju. Klimatyzator Skyled-FGA24 jest urządzeniem bardzo cichym co niejednokrotnie jest większą zaleta
niż duża moc.
Klimatyzator SKYLED-FGA24 jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze i użytkowaniu, a wbudowane kółka pozwalają na
wygodne przemieszczanie go między pomieszczeniami. Pracę wspomagają 2 stopnie prędkości wentylatora, tryb
automatyczny oraz programowalny 12H TIMER.
Klimatyzatory przenośne jak Torell Skyled-FGA24 polecane są szczególnie tam, gdzie z różnych powodów nie można
zainstalować klimatyzacji ściennej z jednostką zewnętrzną. sa polecane do domu, biura, sklepu czy na poddasze.
Niewielkie wymiary klimatyzatora Skyled-FGA24 sprawiają, że idealnie wpasuje się do każdego mieszkania czy biura.
Dodatkowo, rurę odprowadzającą ciepłe powietrze można schować wewnątrz klimatyzatora co znacząco ułatwia jego
przechowywanie.

ZALETY KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO SKYLED-FGA24 o mocy 2,35 kW na 25m2
-

ekologiczny czynnik chłodzący R290: ekologiczny, a wydajny niemal tak samo jak czynnik R-410A
bardzo niski wskaźnik GWP, który nie ma wpływu na efekt cieplarniany,
małe opory przepływu powietrza:maksymalne wykorzystanie dużego przepływu powietrza,
prosta, intuicyjna i nieskomplikowana obsługa,
zdalne sterowanie: intuicyjny pilot pozwala sterować klimatyzatorem z dowolnego miejsca w biurze lub pokoju.
tryb pracy automatycznej oraz 12 godzinny timer (programator),
3 tryby pracy,
szybkie i efektywne chłodzenie, bardzo wydajne osuszanie oraz oszczędny tryb wentylatora,
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- łatwe przechowywanie:konstrukcja, która ułatwia przechowywanie klimatyzatora poza sezonem - są 2 schowki, które
mieszczą: przewód zasilający, rurę, pilota oraz rurkę do skroplin,
-bardzo dobry stosunek jakości do ceny: produkt o bardzo dobrej jakości i niskiej cenie
- niewielkie wymiary i nowoczesny wygląd

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KLIMATYZATORA TORELL SKYLED-FGA24

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU KLIMATYZATORA SKYLED-FGA24
rura wyrzutowa o średnicy 127 mm i długości max. 1,5 m
plastikowe listwy
pilot zdalnego sterowania
adapter zewnętrzny
rurka do usuwania skroplin
instrukcja obsługi
karta gwarancyjna

INFORMACJA ŚRODOWISKOWA
Wszystkie oferowane przez nas klimatyzatory Torell pochodzą z nowej dostawy na sezon 2020 i zawierają ekologiczny czynnik
R-290, którego GWP wynosi zaledwie 3!

PAMIĘTAJ O DODATKOWYM ZAKUPIE USZCZELKI OKIENNEJ!
Kupując klimatyzator mobilny nie zapomnij o zakupie rewelacyjnej uniwersalnej uszczelki okiennej - jest to opcja dodatkowa.
Kupując razem z klimatyzatorem płacisz tylko za jedną przesyłkę.
Uszczelka jest przeznaczona do samodzielnego montażu, która polepszy komfort użytkowania twojego klimatyzatora
przenośnego.
Zawartość pakietu :
uszczelka okienna
taśma montażowa na rzep
instrukcja obsługi/ montażu.
UWAGA: Montaż na okno o sumie wymiarów 3 boków nie przekraczającej 4 metrów.
Uszczelkę okienną do klimatyzatorów przenośnych kupisz tutaj:...>>>

PAMIĘTAJ O DOBREJ KONDYCJI TWOJEGO KLIMATYZATORA ORAZ O SWOIM ZDROWIU SPRAJ DO ODKAŻANIA KLIMATYZATORÓW
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Ekologiczny środek XARAM Energy w postaci aerozolu do dezynfekcji i odświeżenia klimatyzatorów przenośnych,
klimatyzatorów typu split oraz do klimatyzacji samochodowej.
Staranie dobrane składniki o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybicznym.
Skutecznie likwiduje mikroorganizmy.
Wykazuje 99,9% skuteczności dezynfekcji w czasie 30 sekund. Zapobiega chorobom grzybicy skóry i paznokci wywołanych
przez dermatofity oraz niweluje nieprzyjemny zapach spowodowany przez grzyby i bakterie.
Spraj do dezynfekcji klimatyzatorów XARAM EnergyXE-150 zawiera wyciąg z olejków eukaliptusa nadając przyjemny
zapach. Szybko wysycha.
Spraj do odkażania swojego klimatyzatora kupisz tutaj:
https://www.marax.pl/plyn-odkazajacy-xaram-energy-do-dezynfekcji-i-odswiezenia-klimatyzatorow-poj-150mlp-3528.html

WYPRZEDAŻ KLIMATYZATORÓW! ILOŚĆ OGRANICZONA! SKORZYSTAJ Z OKAZJI!

O FIRMIE TORELL
Od początku istnienia TORELL, tj. od roku 1990, celem firmy jest tworzenie kompleksowej oferty dla biznesu z zakresu
wyposażenia i serwisu urządzeń elektronicznych. Nasze propozycje oparte są o wysokiej klasy urządzenia, funkcjonalne i
nowoczesne rozwiązania oraz technologie. Wiodącymi produktami oferty handlowej, są urządzenia elektroniczne, światowych
marek m.in. Sharp, IBM, Samsung, Daikin Honeywell , oraz marka własna TORELL . Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu
na polskim rynku, TORELL z powodzeniem umacniał swoją pozycję, stając się liderem w branży urządzeń elektronicznych i
klimatyzatorów przenośnych . Od kilku lat firma z powodzeniem w prowadza na Polski rynek klimatyzatory mobilne pod marką
Torell . Dzięki wysokiej jakości , ogólnie dostępnemu serwisowi z pełną ofertą części zamiennych i bardzo przystępnej cenie ,
urządzenia te zostały bardzo dobrze przyjęte przez użytkowników . Firma MARAX jako jeden z większych dystrybutorów
klimatyzatorów mobilnych na polskim rynku rekomenduje i poleca klimatyzatory Torell swoim klientom .

Dane techniczne
Producent
Model
Moc chłodzenia
Moc chłodnicza BTU
Czynnik chłodzący
Zasilanie klimatyzatora
Ciśnienie akustyczne DB
Przepływ powietrza
Osuszanie/ dzień
Liczba prędkości wentylatora
Timer
Wymiary (szer./głęb./wys.) MM
Średnica/ długość rury MM
Waga KG
Sposób oczyszczania i filtrowania powietrza
Gwarancja
Funkcja grzania
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TORELL
KYLED-FGA24
2,30 kW
8000
R290
220-240V, 50HZ/1 FAZA
65
310 M3/H
18,2 l
2
1-12
305X383X752
127X1500
23
Filtr węglowy + siatkowy
24 m-cy
Nie

