black (черен)
Впечатляващият дизайн се съчетава отлично
с интериора на всяка стая
Стилните стенни вътрешни тела, които са достъпни в 3
елегантни цвята (бял, сребрист и черен) символизират
изисканост и качество. С невероятната комбинация от
впечатляващо ниска консумация на енергия и тих, но въпреки
това мощен режим на работа, тези тела представляват
най-добрия избор за всякакъв интериорен дизайн, като
едновременно с това осигуряват оптимално пространство
и висока енергийна ефективност. Kirigamine Zen - уникален
стил, съчетан с високо технологично изпълнение.

Единствена по рода си дизайнерска
и оперативна концепция
Вътрешното тяло Kirigamine ZEN не променя невероятно
тънката си форма и по време на работа. Единствената
измяна във вида му е въртящата се двойна ламела. В
резултат на това, стилният вид на климатика се запазва.

затворен

white (бял)

silver (сребрист)

отворен

Тишина и комфорт
Функцията “Silent Mode” на Mitsubishi Еlectric за настройка на
скоростта на вентилатора предлага изключително тих режим
на работа, едва 21dB за моделите на EF25/35.
Шумово
ниво в
метро

Пътнически
автомобил при
40 km/h

Шумово
ниво в
библиотека

Шумолене
на листа

Граница на
човешкия
слух

• Седмичен таймер е нова функция, която ви позволява да
настроите Kirigamine Zen на желаната температура и часа
на включване и изключване на климатика в съответствие с
Вашия начин на живот.
•Econo Cool
е функция за интелигентен температурен
контрол, която регулира количеството на въздушния
поток, насочен към тялото, въз основа на температурата
на
изходящия
въздух.
Температурната
настройка
може да бъде повишена с 2°C без никаква загуба
на
комфорт,
следователно
осъществявайки
повишаване на енергийната ефективност с 20%
•Минималната температура в режим на отопление е 10оC.
Това гарантира икономична
работа при употреба за
рядко обитавани
помещения, жилища
или къщи.

Технически характеристики
Всички модели от серията са достигнали клас на енергийна ефективност

А+++

и допринасят за намаляване потреблението на

енергия в жилища, офиси и други видове помещения. Моделите се предлагат в различни мощности и монтажни решения. Широката
им приложимост ги прави универсално решение за всякакви нужди.
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