
EXN09C58HWI Varmepumpe

Skab et hjem, der er lige så stille, som det er
komfortabelt
Du skal blot forbinde til Electrolux Home Care app'en
så kan du skabe den helt rigtige atmosfære, uanset
hvor du er. Takket være det særligt lave lydniveau
forstyrres hverken du eller dit hjem.

Forbundet til mere komfort

Skab forbindelse mellem Well H5 og Electrolux Home
Care app'en på din telefon for at fjernstyre
temperaturen i dit hjem.

Usædvanlig lydsvag

Nyd et fredfyldt miljø med Well H5. Når den er tændt,
udsender den kun 20 dB (12 k) og 22 dB (9 k) og
sikrer, at dit hjem er ligeså stille, som det er
komfortabelt.

Flere fordele
Pure O2-filtrering til et sundt hjem•

Effektiv, selv i ekstremt vejr•

A++ køling og opvarmning•

Funktioner:

Grønt og klimavenligt kølemiddel•
Baggrundsbelyst display•
Indbygget WiFi•
Udskudt start op til 24 timer•
Indstillinger for blæser: Automatisk,
Turbo

•

8°C
sommerhusfunktion/vedligeholdelsesva
rme

•

Driftsfunktioner: Auto, Køl, Affugt,
Blæser, Opvarmning

•

Affugtningsfunktion for et bedre
indeklima

•

Stille funktion•
Sleep mode•
Progressiv luftsstrømsspredning•
Luftrensning med ion-filter•
Aktiv kulfilter•
Trådløs fjernbetjening med LCD display•
OBS! Skal installeres af autoriseret
varmepumpe installatør

•

Tekniske data:

Farve : Hvid•
Installation : Indendørsenhed•
Energiklasse, opvarmning/køling : A++/A++•
Varmeeffekt/køleeffekt, kW : 3.6/3.9•
COP/SCOP værdi : -/4.6•
EER/SEER værdi : -/8.5•
Maks. lydniveau, dB(A) : 54•
Kølemiddelstype/mængde i gram : R32/1200•
Anvendelsesområde, °C : køling -15°C ~ +48°C, opvarmning -
25°C ~+24°C

•

Operationel temperatur, °C : 16 - 30•
SEER, Årligt energiforbrug, kW : 108•
Kompressor type : Standard•
Filtertype : Kulfilter, Luftfilter, Støvfilter•
Nettovægt, kg : 10•
Elementspænding, V : 220 - 240•
Mål, indedel, HxBxD, mm : 280x855x200•
Mål, udedel, HxBxD, mm : 597x780x290•
Produktnummer : 950 011 240•
EAN : 7332543605248•

Produktbeskrivelse:

Effektiv A++ luft-luft
varmepumpe med
mulighed for connectivity
med Electrolux Home
Care app'en, så du kan
fjernstyre temperaturen
fra din telefon. Lavt
lydniveau på kun 22 db
og Pure O2 systemet
sikrer et sundt og roligt
hjem. Indedel, passer til
udedelen, model
EXN09C58HWO.


