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IGPCX-27, IGPCX-35

Transportabelt klimaanlæg

IGPCX-27 IGPCX-35

Transportabelt klimaanlæg – tag det med dig, når du vil have et bedre 
indeklima. 
En simpel og effektiv måde at skabe et komfortabelt indeklima på. INNOVAS 
transportable klimaanlæg er specielt udviklet til det mindre kontorrum, 
soveværelset eller sommerhuset. Der kræves ingen installation, men blot 
tilslutning til en stikkontakt. 

Innovas transportable klimaanlæg 
er både stilfulde og med behagelig 

køling. De køler og affugter op 
til 28 m2 og pryder ethvert rum. 

INNOVA – smart og enkelt!
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INNOVAS transportable klimaanlæg 
-sikrer dig et behageligt og komfortabelt indeklima!

Hvordan fungerer det?

Dit transportable klimaanlæg genererer en kølig luft, som bliver fordelt ud i rummet – samtidig med at varmen 
bliver ledt væk gennem en slange. Kondensvandet bliver opsamlet i en beholder, hvorfra det også bliver ledt væk 
gennem en slange.

Du kan altid nyde et behageligt indeklima – tag det med i sommerhuset.

Det smidige format betyder at klimaanlægget passer ind overalt også uden at være i vejen. Klimaanlægget har 
en gennemgående høj kvalitet og kan med sit unikke design flyttes rundt mellem forskellige pladser. Med et lavt 
energiforbrug og lydniveau samt en høj driftssikkerhed får du et transportabelt klimaanlæg som kan hjælpe dig til et 
behageligt indeklima i alle situationer. Fik vi sagt, at der er hjul under?

Indbygget WiFi

IGPCX-35-1 er udstyret med indbygget WiFi, sådan at du nemt og enkelt kan sørge for at for eksempel 
soveværelset er tilpas køligt til lige dit behov, og alt sammen gennem en app på din telefon!

IGPCX-27 IGPCX-35

• Ingegreret WiFi
• Motoriseret lameller
• Temperaturføler i  

fjernbetjening

Teknisk data: IGPCX-27-1 IGPCX-35-1

Kølekapacitet* kW 2,6 3,5

Luftmængde
høj/med/lav

m3/h 320/290/260 380/330/280

Energiklasse / EER A / 2,6 A / 2,6

Optagen effekt W 1150 1150

Driftstrøm køl/max A 5,5 5,5

Spænding V/f/Hz 230/1/50 230/1/50

Lydniveau høj/med/lav* dB(A) 53/51/49 53/51/49

Kølemiddel/mgd g R290/220 R290/280

Mål h x b x d mm 805x304x358 835x405x385

Vægt kg 27 35,5

Rumstørrelse m2 11-20 15,28

Varenummer 7130294 7130295

I henhold til EN14511-2011
*Kølekapacitet og lydniveau baseret på 35 °C/24 °C

Vi forbeholder retten til at ændre design og/eller specifikationer uden yderligere varsel. 
Der tages forbehold for evt. tastefejl


